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ROZDZIAŁ I WSTĘPNE INFORMACJE PROCEDURALNE  
 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz zapisów niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W dalszej części: 

• SIWZ - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

• uPzp - oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 
2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 

Uwaga:  
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego post ępowania nale ży 
posługiwa ć się tym znakiem: 

 
DZP/58/2016 

 
Wszelką korespondencj ę dot. post ępowania nale ży kierowa ć na adres podany w pkt 1 niniejszego 
rozdziału z dopiskiem: 
 

Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 304 
 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego:  
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek  
 

REGON: 341411727 
NIP: 888-31-17-873 

Tel./Fax: 54 412 94 32 
Adres e-mail:przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl 

 
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami:  

 1) w sprawach merytorycznych: 
 a) w zakresie Części 1: 

Józef Mazierski - Kierownik Działu Transportu 
kom. 603-160-907 

 b) w zakresie Części 2,3,4: 
Paweł Kowalski - Kierownik Działu Technicznego  
tel. 54 412-98-88 lub kom. 793-800-252 

 2) w sprawach proceduralnych: 
 a) Małgorzata Nowacka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  

tel. 54 412-94-32, 54 412-91-40, 
 

 3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz j ęzyk post ępowania:  
 1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 uPzp w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej 209 000 euro. 
 2) Językiem postępowania jest język polski. 

 
 4. Wspólny Słownik Zamówie ń Publicznych (CPV): 

 
 09.13.41.00-8 Olej nap ędowy 
 09.13.51.00-5 Olej opałowy 
             09.13.20.00-3   Benzyna  
 

 5. Informacje dodatkowe:  

 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 
 2) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 3) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 4) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 

 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów 
prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni, etyliny Pb 95 przeznaczonej do kosiarek i zamiatarek 
spalinowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku. Zamówienie podzielone jest na 4 części. 
 
 

Część 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla ambulansów 
w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart na stacjach paliw należących do sieci 
stacji Wykonawcy na terenie całego kraju: głównie we Włocławku oraz na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia 10.10.2016 r. do dnia 09.10.2017 r.* 
* Zamawiający zastrzega, iż w wypadku, gdy udzielenie zamówienia okaże się wykonalne dopiero 
po 10.10.2016 r. (np. z przyczyn proceduralnych), okresem realizacji zamówienia będzie okres 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Przewidywana ilość oleju napędowego, którą zamierza kupić Zamawiający: 120.000 litrów . 
4. Przewidywana ilość kart wydanych na pojazdy: 17 sztuk . Ilość kart może ulec zmianie w zależności 

od ilość pojazdów, które posiada Zamawiający. 
5. Sprzedaż oleju napędowego dokonywana będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji 

paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o rabat udzielony 
przez Wykonawcę. Rabat liczony będzie od ceny jednostkowej brutto (1 litr) oleju napędowego 
obowiązującej na stacji w dniu zakupu. 

6. Sprzedaż oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów 
służbowych Zamawiającego. 

7. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - 
elektroniczne karty dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego (wystawione na nr 
rejestracyjny samochodu) umożliwiające bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw 
należących do Wykonawcy. Koszt wydania kart będzie zawierał się w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

8. Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy - w oddzielnej, zamkniętej kopercie - numery 
PIN przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia elektronicznych kart najpóźniej w terminie 7 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy. 

10. Wykonawca wyda Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku objęcia umową dodatkowego 
pojazdu. Koszt wydania dodatkowych kart będzie zawierał się w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

11. Wykonawca odpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku ich utraty z winy 
Zamawiającego, za opłatą zgodnie z najnowszym cennikiem Wykonawcy przekazanym 
Zamawiającemu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania aktualnego cennika wydania nowych kart 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i późniejszego powiadamiania 
Zamawiającego o jego zmianach w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmiany. 

13. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 

14. Kierowca po każdorazowym zatankowaniu pojazdu otrzyma od Wykonawcy dokument potwierdzający 
ilość wydanego paliwa, datę wydania, nr rejestracyjny zatankowanego pojazdu oraz kwotę do zapłaty. 

15. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 
16. Obowiązują następujące okresy rozliczeniowe: 

1) okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 
trwający do piętnastego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego, 

2) okres rozliczeniowy rozpoczynający się szesnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 
trwający do ostatniego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego. 

17. Wykonawca wystawi i prześle drogą pocztową faktury zbiorcze za dany okres rozliczeniowy, z 
załączonym zestawieniem dokonanych transakcji, zawierającym następujące informacje: 
1) datę i miejsce dokonania transakcji, 
2) nr rejestracyjny pojazdu, 
3) ilość, cenę oraz wartość zakupionych paliw. 

 
 

Część 2 
 

1. Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych 
w 3 transzach. 

2. Ilość oleju napędowego, którą zamierza kupić Zamawiający: 3 x 500 litrów . 
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3. Terminy dostaw: 
1) I transza: do dnia 15.10.2016 r. ; 
2) II transza: do dnia 31.11.2016 r. ; 
3) III transza: do dnia 28.02.2017 r. 

- przy czym dokładny dzień dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
4. Sprzedaż oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego, 

znajdujących się w pomieszczeniu agregatów prądotwórczych na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49, 87-800 Włocławek. 

 
 

Część 3 
 

1. Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest dostawa oleju opałowego do kotłowni Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. 

2. Ilość oleju opałowego, którą zamierza kupić Zamawiający: 1000 litrów . 
3. Termin dostawy: między 15.10.2016 r. a 30.06.2017 r. , przy czym dokładny dzień dostawy zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 
4. Sprzedaż oleju opałowego odbędzie się bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego, znajdujących 

się w budynku kotłowni na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ul. 
Wienieckiej 49, 87-800 Włocławek. 

 
Część 4 

 
1. Przedmiotem zamówienia w Części 4 jest sukcesywna dostawa etyliny Pb 95 przeznaczonej do 

kosiarek i zamiatarek spalinowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. 
2. Ilość oleju opałowego, którą zamierza kupić Zamawiający: 400 litrów . 
3. Termin dostawy: między 15.10.2016 r. a 17.11.2016 r. , przy czym dokładny dzień dostawy 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
4. Sprzedaż etyliny Pb 95 odbędzie się bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego.  
5. Przewidywana ilość kart wydanych na zakup etyliny.  

 
 
UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:  

Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

 
 

ROZDZIAŁ III WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJ ĄCYM SIĘ O 
ZAMÓWIENIE  

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

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Badanie wyst ąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków  udziału w post ępowaniu 

nast ąpi po ocenie ofert. 
 
1) Zamawiaj ący najpierw dokona oceny ofert, a nast ępnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podleg a wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w post ępowaniu. 

2) Po ocenie ofert zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, 
do zło żenia w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia 
oświadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 
uPzp. 

 
3. Zamawiaj ący mo że, na każdym etapie post ępowania, uzna ć, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolno ści, je żeli zaanga żowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsi ęwzięcia gospodarcze wykonawcy mo że mieć negatywny wpływ na 
realizacj ę zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ IV PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny; 
- skarbowe; 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
 

2. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
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sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie powyższego ust. 1 pkt. 2 - 3  oraz pkt 5 - 9 lub 

ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu.  
 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę. W 
przypadkach, o których mowa w powyższym ust. 1 pkt 8 niniejszego rozdziału SIWZ, przed 
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 
ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 
1. Warunki udziału w post ępowaniu dotycz ą: 

 
 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
• Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia tj. koncesj ę na obrót paliwami ciekłymi  zgodnie z 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r., poz.1059 t.j.); 

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
• Zamawiaj ący nie ustanawia niniejszego warunku udziału w post ępowaniu.  

 c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
• wykonali dostaw ę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę oleju 
napędowego o warto ści brutto nie mniejszej ni ż: 

 

Nr Części Warto ść brutto dostawy 
dla Części  

Część 1 327.000,00 zł 

Cześć 2 4.500,00 zł 

 
• wykonali dostaw ę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę oleju 
opałowego o warto ści brutto nie mniejszej ni ż 2.000,00 zł w ramach jednego 
zamówienia  - dotyczy Części 3 Zamówienia; 

• wykonali dostaw ę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 etyliny Pb 95             
o warto ści brutto nie mniejszej ni ż 800,00 zł w ramach jednego zamówienia  - dotyczy 
Części 4 Zamówienia; 
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ROZDZIAŁ VI KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWC Ę ZE ZDOLNOŚCI 

TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMI OTÓW 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 
6. Zamawiaj ący ocenia, czy udost ępniane wykonawcy przez Podmiot Udost ępniaj ący zdolno ści 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj ą na wykazanie 
przez wykonawc ę spełniania warunków udziału w post ępowaniu oraz bada, czy nie zachodz ą 
wobec Podmiotu Udost ępniaj ącego podstawy wykluczenia na podstawie informacji 
zamieszczonych przez wykonawc ę w oświadczeniach, których wzory stanowi ą załącznik nr 3 i 4 
do SIWZ.  

 
 
ROZDZIAŁ VII DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJ ĄCY Z 

ROZBICIEM NA POSZCZEGÓLNE ETAPY POST ĘPOWANIA  
 

ETAP SKŁADANIA OFERTY  
 

 1. Oświadczenie  wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 
4 do SIWZ. 

 3. Formularz ofertowy , zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 4. Formularz cenowy , zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot 

Udost ępniaj ący”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający 
wymaga przedłożenia zobowi ązania Podmiotu Udostepniaj ącego  (oryginał w formie pisemnej), 
które będzie określało: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
 

***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego 
dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego)  
 

 6. Pełnomocnictwo  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca 
składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
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ETAP OTWARCIA OFERT 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji w tym 
zakresie, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 6 pkt 3 lit. f) SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

ETAP PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

 7. Zamawiaj ący wezwie wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, do zło żenia w 
wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia o świadcze ń lub 
dokumentów  potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w 
nast ępującym zakresie:  
 
 1) Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ 

Zamawiający wymaga przedłożenia potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem kopii 
udzielonej wykonawcy koncesji na obrót paliwami cie kłymi  zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r., poz.1059 t.j.); 
 

 2) W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ 
Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów. 

 
 3) Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ 

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych 
poniżej: 

 a) część 1 i 2: 
wykaz wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę oleju 
napędowego o warto ści brutto wskazanej odpowiednio do danej cz ęści zamówienia w 
ust. 1 lit. c tiret pierwszy ,  
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane,  
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a 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 bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

 b) cześć 3 
wykaz wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę oleju 
opałowego o warto ści brutto nie mniejszej ni ż 2.000,00 zł w ramach jednego 
zamówienia ,  
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane,  
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a 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 bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 c) cześć 4 
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wykaz wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostaw ę 
etyliny Pb 95 o warto ści brutto nie mniejszej ni ż 800,00 zł w ramach jednego 
zamówienia ,  
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane,  
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a 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 bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 
* W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza, aby na 
potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. c Wykonawca złożył w wykazie dostaw 
jedną dostawę o wartości stanowiącej co najmniej sumę wartości dostaw zawartych w opisie sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dla części, na które Wykonawca 
składa ofertę. 

 
Na przykład:  
Wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 – może złożyć albo wykaz zawierający dwie dostawy 
odpowiednio o wartości co najmniej 327.000,00 zł brutto dla części 1 i co najmniej 4.500,00 zł brutto 
dla części 2 albo jedną dostawę o wartości co najmniej 331.500,00 zł brutto dla części 1 i 2 łącznie. 

 
 

 4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia 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; 

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 716); 

f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

. 
 5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

 
 

 8. Wykonawcy zagraniczni:  
 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. a) i b) niniejszego rozdziału: 
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I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

II)  ad. lit.  b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ust. 7 pkt. 4 lit. a) niniejszego rozdziału siwz (informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 8 pkt. 2 siwz stosuje się. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
 10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców wyst ępuj ących wspólnie:  

 
 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być 
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo 
musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. 

 2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 
niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz 
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 
7 pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia 
wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub 
oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 

 3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 
 

 11. Jeżeli jest to niezb ędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post ępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiaj ący mo że na każdym etapie post ępowania wezwa ć wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących, że nie 
podlegaj ą wykluczeniu, spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu, a je żeli zachodz ą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio o świadczenia lub dokumenty nie s ą 
już aktualne, do zło żenia aktualnych o świadcze ń lub dokumentów. 
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ROZDZIAŁ VIII UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJA ŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 

 
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) lub nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 
 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
 

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

ROZDZIAŁ X TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIRSTWA  
 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, 
informacje te zostaną odtajnione. 

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie 
całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie 
oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim. 

 
ROZDZIAŁ XI INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
 
Zamawiający nie żąda należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XII INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWSTWA  
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych 
Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w Formularzu ofertowym – załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym potwierdzającym 
brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby Wykonawcy zastosowanie mają 
postanowienia rozdziału VI SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
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 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub więcej części zamówienia. 
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 3. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych. 
 4. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki: 

 1) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

 2) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone z zachowaniem formy 
pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie długopisem czytelnym pismem. 

 3) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone w jednym egzemplarzu. 
 4) Zaleca się połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 
 5) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi „za 

zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną za wyjątkiem: 
 a) pełnomocnictw, które muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi notarialnie; 
 b) dokumentu wymienionego w ROZDZIALE VII ust. 5 SIWZ (zobowiązanie Podmiotu 
Udostępniającego), który musi być oryginałem. 

 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą. 

 7) W przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 8) Oferta oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym za zgodność z oryginałem tłumaczenia przez Wykonawcę. 
 6. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez 

Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. 
 7. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

 1) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętym, opieczętowanym i  nieprzezroczystym 
opakowaniu na adres Zamawiającego podany w Rozdziale  XIV ust. 1 niniejszej SIWZ. Należy 
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, 
zaadresowanym do Zamawiającego, należy zamieścić następującą informację: 

 
Oferta na dostaw ę oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych,  

oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 
Dot. DZP/58/2016 

Nie otwiera ć przed: 28.09.2016 r. do godz. 10:30  
 

 2) Na opakowaniu  wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu Wykonawcy. W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku np.  przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za 
jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę i inne dokumenty 
złożone wraz z ofertą pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone i dodatkowo opisane „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. Wykonawca nie może dokonać zmian po upływie terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49, kod pocztowy : 87-800 Włocławek 

(z dopiskiem: Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 304)  
 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 28.09.2016 r. do godz. 10.00. Ofertę złożoną po terminie 
zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2016 r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, budynek administracji, III piętro. 
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ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  
 

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp. 
2. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, 

za pomocą faksu na nr 54 412 94 32 następnie potwierdzają pisemnie – przesyłając oryginał pocztą. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.  
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zapoznania się, z przyczyn technicznych, 

z treścią dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną w formatach innych niż .doc  lub .pdf . 
5. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 

lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu jaki wyznaczył Zamawiający. 

 
ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Należy wypełnić formularz ofertowy i cenowy według załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. 
2. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym: wartość netto + 

VAT (%). 
3. Cenę oferty stanowi wartość brutto realizacji zamówienia będącego przedmiotem postępowania 

podana w złotych polskich (PLN). 
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia zgodnie z SIWZ i jej załącznikami wraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów i 
rabatów. 

5. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym 
etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub 
więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie 
zaokrąglona „w dół”. 

6. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
ROZDZIAŁ XVII KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCEN Y 

I BADANIA OFERT  
 

 1. Kryteria oceny ofert dla Części 1: 
 

Lp. Ogólnie Szczegółowo Sposób oceny Waga kryterium  

1 Cena Wartość brutto realizacji 
zamówienia 

Wykonawca który zaoferował najniższą wartość brutto 
realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

cząstkowych, pozostali proporcjonalnie mniej 
60,00% 

2 Termin płatności 

Termin płatności od dnia 
dostarczenia 

prawidłowej faktury do 
Zamawiającego 

Wykonawcy, którzy zaoferowali najdłuższy termin płatności 
(60 dni) otrzymają maksymalną ilość punktów cząstkowych, 

pozostali odpowiednio mniej 
20,00% 

3 Rabat 

Rabat na przedmiot 
zamówienia liczony od 
ceny oleju napędowego 

z dnia jego zakupu   
udzielony 

Zamawiającemu przez  
Wykonawcę na cały 

okres trwania umowy 

Wykonawca, który zaoferował najwyższy rabat na przedmiot 
zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

cząstkowych, pozostali proporcjonalnie mniej 
20,00% 

 
Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny: 
 
− Lp. 1. Cena:  
 
Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru jn.: 
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       CN 
 K1  =        x 60 
       CB 
 
 
K1 – punkty za wartość brutto realizacji zamówienia 
CN - najniższa wartość brutto realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych ofert 
CB – wartość brutto realizacji zamówienia w ofercie badanej 
 
− Lp. 2. Termin płatno ści:  
 
Najkorzystniejsze będą te oferty, które zdobędą największą liczbę punktów (K2) zgodnie z poniższym 
opisem: 
 
Termin płatności do 30 dni: 0 pkt 
Termin płatności do 45 dni: 10 pkt 
Termin płatności do 60 dni: 20 pkt 
 
− Lp. 3. Rabat:  
 
Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru jn.: 
 
 
       RB 
 K3 =        x 20 
       RN 
 
 
K3 – punkty za wysokość rabatu 
RN - najwyższa wartość rabatu spośród wszystkich ważnych ofert 
RB – wysokość rabatu w ofercie badanej 
 

 2. Wzór końcowy do obliczenia ilości punktów dla badanej oferty wraz z objaśnieniami: 
 

PC = K1 + K2 + K3 
 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
K1 - punkty za wartość brutto realizacji zamówienia 
K2 - punkty za termin płatności 
K3 – punkty za wysokość rabatu 
 
 

 3. Kryteria oceny ofert dla Części 2,3,4: 
 

Lp. Ogólnie Szczegółowo Sposób oceny Waga kryterium  

1 Cena Wartość brutto realizacji 
zamówienia 

Wykonawca który zaoferował najniższą wartość brutto 
realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

cząstkowych, pozostali proporcjonalnie mniej 
60,00% 

2 Termin płatności 

Termin płatności od dnia 
dostarczenia 

prawidłowej faktury do 
Zamawiającego 

Wykonawcy, którzy zaoferowali najdłuższy termin płatności 
(60 dni) otrzymają maksymalną ilość punktów cząstkowych, 

pozostali odpowiednio mniej 
40,00% 

 
Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny: 
 
− Lp. 1. Cena:  
 
Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru jn.: 
 
 
 



 15 

       CN 
 K1  =        x 60 
       CB 
 
 
K1 – punkty za wartość brutto realizacji zamówienia 
CN - najniższa wartość brutto realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych ofert 
CB – wartość brutto realizacji zamówienia w ofercie badanej 
 
− Lp. 2. Termin płatno ści:  
 
Najkorzystniejsze będą te oferty, które zdobędą największą liczbę punktów (K2) zgodnie z poniższym 
opisem: 
 
Termin płatności do 30 dni: 0 pkt 
Termin płatności do 45 dni: 20 pkt 
Termin płatności do 60 dni: 40 pkt 
 

 4. Wzór końcowy do obliczenia ilości punktów dla badanej oferty wraz z objaśnieniami: 
 

PC = K1 + K2 
 
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej 
K1 - punkty za wartość brutto realizacji zamówienia 
K2 - punkty za termin płatności 
 
 

 5. Sposób oceny i badania ofert: 
 1) Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie. 
 2) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 3) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. 

 4) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp. 
 5) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 uPzp. 
 7) Zamawiający unieważni część lub całość postępowania w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 

wskazane w art. 93 uPzp. O unieważnieniu części lub całości postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tej decyzji. 

 
ROZDZIAŁ XVIII FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY  
 

 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 
wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w 
aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed 
zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie kopii po świadczonej przez 
Wykonawc ę. 

 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę lub osob ę uprawnion ą do 
reprezentowania Wykonawcy.  

 3. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 26 ust. 2 oraz 94 ust. 1 pkt 2 uPzp 
określonym w informacji o wynikach postępowania na warunkach określonych w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 6, 7 i 8 do SIWZ. 

 4. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców 
odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po 
zakończeniu postępowania odwoławczego. 
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 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 uPzp. 

 6. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian. 
 1) Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku, gdy: 
 a) nastąpi obniżenie ceny; 
 b) nastąpi zwiększenie rabatu; 
 c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze 
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia 
minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że 
ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

 d) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto 
związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 
nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż 
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

 e) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana 
cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z 
uwzględnieniem obowiązujących regulacji; 

 f) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
 g) nastąpią zmiany dotyczące ilości lub rodzaju pojazdów objętych umową - Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 2 do umowy - Wykazu pojazdów objętych umową 
w przypadku objęcia umową nowego pojazdu lub usunięcia objętego umową pojazdu 
z wykazu; 

 h) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas 
trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej 
niż o 6 miesięcy; 
 

 2) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
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• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 
 

 3) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 
niniejszej umowy skutkujących: 

 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 
brzmieniu; 

 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy; 

 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą. 
 

 4) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu 
ocenić zasadność zmiany umowy.   

 

ROZDZIAŁ XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM  

 
 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

 2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 
 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
e) opisu przedmiotu zamówienia;  
f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 5) Zgodnie z art. 182 uPzp Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

b) wobec czynności innych niż określone w lit. a) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

c) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej; 

d) wobec innych czynności niż określone powyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
ROZDZIAŁ XX INFORMACJA O DODATKOWYCH DOSTAWACH  

 
Przewiduje się możliwość udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 
zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 
zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. 
 

ROZDZIAŁ XXI INNE  
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) 
 

ROZDZIAŁ XXII ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 -  Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 –  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu (...) 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 -  Wykaz wykonanych dostaw (…) 
Załącznik nr 6  - Projekt umowy dla Części 1 
Załącznik nr 7  - Projekt umowy dla Części 2 
Załącznik nr 8  - Projekt umowy dla Części 3 
Załącznik nr 9 – Projekt umowy dla Części 4 
Załącznik nr 10  – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz Ofertowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów 
prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95 , znak postępowania: DZP/58/2016. 
 

 1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: …............................................................................................................................................................ 

Siedziba : 

Ulica: 
…................................................................................................................................................................ 

Miejscowość: ....................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: …................................................................................................................................................. 

Województwo: …................................................................................................................................................. 

Nr tel./faksu : …................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej : …........................................................................................................................ 

REGON: ….......................................................................................................................................................... 

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

 

 2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i 
agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95 , oferuję wykonanie 
zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ oraz zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do 
SIWZ) za łączną wartość: 

 
Część 1: 
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
Część 2: 
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
Część 3: 
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
 
 
Część 4: 
wartość brutto zamówienia:* .................................................................................................................................. 
 
słownie: .................................................................................................................................................................. 
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* Przez wartość brutto zamówienia rozumie się łączną wartość brutto podaną w tabeli w Formularzu 
cenowym dla danej Części. 
 

 3. Oferuję następujący rabat w Części 1, udzielony od ceny jednostkowej brutto za 1 litr oleju 
napędowego: 

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

(podać wysokość rabatu w przedziale 0% - 100%) 
 

 4. Oferuję następujący termin płatności za fakturę: 
 

do ........................ dni 
 

 5. Oświadczam, iż zamierzam powierzyć Podwykonawcy następujący zakres zamówienia: 

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

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

 6. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w 
art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1b uPzp.: 

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

 
 Pouczenie:  
 zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp: 
 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, 
 na zasadach określonych w art. 22a ust. uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
 inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
 trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

umowy będzie: 
 

............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu) 

 
 8. Oświadczenia Wykonawcy: 

 a) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego 
niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 b) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w całości. 
 c) Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 d) Oświadczam, że podane koszta realizacji zamówienia uwzględniają wszelkie warunki podane w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 e) Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję 

się w przypadku udzielenia mi zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz 
etyliny Pb 95 , znak postępowania: DZP/58/2016 
 
Część 1 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilo ść Cena jednostkowa netto 
za 1 litr *** 

Cena jednostkowa brutto 
za 1 litr Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto**  

1 
Sukcesywna dostawa oleju 
napędowego dla ambulansów 
w systemie bezgotówkowym 

120.000 litrów      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto za 1 litr x Ilość. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
*** Cena jednostkowa netto za 1 litr musi zawierać cenę netto za 1 litr oleju napędowego dla ambulansów na dzień ogłoszenia postępowania, tj. na dzień 
16.09.2016r., bez uwzględnienia rabatu. 
**** Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone bez uwzględniania rabatu. 
 
Wartość brutto dostawy: …............................................................................................................................. 
 
Słownie: …...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz 
etyliny Pb 95 , znak postępowania: DZP/58/2016. 
 
Część 2  

Lp. Przedmiot zamówienia Ilo ść Cena jednostkowa netto  
za 1 litr 

Cena jednostkowa brutto  
za 1 litr Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto**  

1 Dostawa oleju napędowego 
dla agregatów prądotwórczych 1.500 litrów      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
 
Wartość brutto dostawy: …............................................................................................................................. 
 
Słownie: …...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95 , 
znak postępowania: DZP/58/2016. 
 
Część 3 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilo ść Cena jednostkowa netto 
za 1 litr 

Cena jednostkowa brutto 
za 1 litr Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto**  

1 Dostawa oleju opałowego dla 
kotłowni 1.000 litrów      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
 
Wartość brutto dostawy: …............................................................................................................................. 
 
Słownie: …...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
Formularz cenowy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95 , 
znak postępowania: DZP/58/2016. 
 
Część 4 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilo ść Cena jednostkowa netto 
za 1 litr 

Cena jednostkowa brutto 
za 1 litr Wartość netto* VAT (%) Warto ść brutto**  

1 Dostawa etyliny Pb 95  400 litrów      

 
* Wartość netto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa netto x Ilość. 
** Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Wartość netto + VAT (%). 
*** Cena jednostkowa netto za 1 litr musi zawierać cenę netto za 1 litr etyliny Pb 95 na dzień ogłoszenia postępowania, tj. na dzień 16.09.2016r. 
 
Wartość brutto dostawy: …............................................................................................................................. 
 
Słownie: …...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
               (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Zamawiaj ący: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla 

kotłowni oraz etyliny Pb 95 ( DZP/58/2016 ) prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

we Włocławku, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



 26 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Zamawiaj ący: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla 

kotłowni oraz etyliny Pb 95 ( DZP/58/2016 ) prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

we Włocławku, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw, 
a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie ż wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł adania ofert, a je żeli 
okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie.  

 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i 
agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95  znak postępowania:                                
( DZP/58/2016 ).  

 
przedkładam 

 
Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
zgodnie z wymogiem postawionym w rozdziale VII ust. 6  pkt 1 SIWZ. 

 

Lp. 
Nazwa 

zamówienia 
Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Wartość 
zamówienia brutto 

Przedmiot zamówienia 
Okres realizacji 
(mm/rr – mm/rr) 

1      

 
 
 
 
 

 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - Cz ęść 1”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 
1) …...................................... - …............................, 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
a 

 
II. .........................................................................................., z siedzibą ................................................., 

wpisaną do …................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., 
zwaną/-ym dalej „Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
1) …...................................... - …............................. 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/58/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020), zawarta zostaje 
umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów w systemie 
bezgotówkowym , zwanego w dalszej części umowy „towarem“, w ilości i o wartości określonej w 
załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla Części 1. 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu w 
trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 
§ 2 

Obowi ązki Stron  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wydanie elektronicznych kart dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego wskazanego 
w załączniku nr 2 do umowy (wystawione na nr rejestracyjny samochodu) w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy - karty umożliwiają bezgotówkowy zakup oleju napędowego 
na stacjach paliw należących do Wykonawcy; 

2) wydanie w oddzielnej, zamkniętej kopercie numerów PIN przyporządkowanych do każdej karty, o 
której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, umożliwiających potwierdzenie dokonania 
zakupów i dostarczenie ich razem z tymi kartami; 

3) uruchomienie kart, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

4) wydanie Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia kart, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, w przypadku objęcia umową dodatkowego pojazdu w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wydania karty; 

5) odpłatne wydanie Zamawiającemu dodatkowych kart w przypadku ich utraty z winy 
Zamawiającego za opłatą zgodnie z najnowszym cennikiem Wykonawcy przekazanym 
Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby 
wydania karty; 

6) przekazanie aktualnego cennika wydania nowych kart, o których mowa w pkt 5 niniejszego 
ustępu, Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i późniejsze 
powiadamianie Zamawiającego o jego zmianach w terminie 5 dni roboczych od dnia 
wprowadzenia zmiany; 

7) natychmiastowa blokada karty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w sieci stacji paliw 
należącej do Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub 
zniszczenia; 

8) wydanie dokumentu potwierdzającego ilość wydanego paliwa, datę wydania, nr rejestracyjny 
zatankowanego pojazdu, kwotę do zapłaty oraz stan licznika kilometrów; dokument wydaje się po 
każdorazowym zatankowaniu pojazdu i przekazuje kierowcy pojazdu. 
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2. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie Wykonawcy dostępu do pojazdów 
Zamawiającego w zakresie koniecznym do wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 7 ust. 3 umowy. 

 
§ 3 

Nabycie zast ępcze  
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części 

po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na 
konieczność zapewnienia dostępności towaru. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku niemożności zapewnienia dostawy 
towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar 
zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. 
nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 
niezrealizowanej części zamówienia. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania 
nabycia zastępczego. 

 
§ 4 

Reklamacje i kary umowne  
1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm 

obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna 
zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji 
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub 
uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej 
szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami następującymi. 

3. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w 
szczególności wady towaru), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 5 

Odst ąpienie od umowy  
W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie uwzględnienia 
reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
wypowiedzenia. 
 

§ 6 
Warto ść umowy  

1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) dla Części 1 i wynosi: 
1) warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
2) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 
podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rabat na towar w wysokości ........... % na cały okres 
obowiązywania umowy. Rabat liczony będzie od ceny jednostkowej brutto (1 litr) oleju napędowego 
obowiązującej na stacji w dniu zakupu. 

5. Sprzedaż oleju napędowego dokonywana będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji 
paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszona o rabat udzielony 
przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

Płatno ści  
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1. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe: 
1) okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 

trwający do piętnastego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego, 
2) okres rozliczeniowy rozpoczynający się szesnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 

trwający do ostatniego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego. 
2. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 
3. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych brutto towaru z 

dnia jego zakupu, z uwzględnieniem rabatu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej 
za zrealizowane dostawy oraz rzeczywistej ilości oleju napędowego sprzedanej Zamawiającemu w 
danym okresie rozliczeniowym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

4. Razem z fakturą zbiorczą, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca dostarczy 
zestawienie dokonanych transakcji zawierające następujące informacje: datę i miejsce dokonania 
transakcji, nr rejestracyjny pojazdu, ilość, cenę oraz wartość zakupionych paliw. 

5. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej 
za zrealizowaną dostawę do Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zakaz zmiany wierzyciela  

Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
Osoby upowa żnione do kontaktów  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 10 

Okres obowi ązywania umowy  
1. Umowa obowiązuje od dnia …....................... do dnia …......... .............., z zastrzeżeniem ustępów 

następujących. 
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku 

zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania 

czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony aż do 
wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

 
§ 11 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi zwiększenie rabatu; 
2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia 
minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. 
zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto związana ze zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że 
ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
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4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji; 

5) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
6) nastąpią zmiany dotyczące ilości lub rodzaju pojazdów objętych umową - Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 2 do umowy - Wykazu pojazdów objętych umową w 
przypadku objęcia umową nowego pojazdu lub usunięcia objętego umową pojazdu z wykazu; 

7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 
umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 
miesięcy. 

2. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 
3. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 

niniejszej umowy skutkujących: 
 

 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 

 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
 

4. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 

 
§ 12 

Postanowienia ko ńcowe  
1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 



 34 

2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 
spółek z o.o.) 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz 
Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
2) Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz pojazdów objętych umową. 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

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

(pieczęć nagłówkowa)
 

 

 

 

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

( pieczęć nagłówkowa) 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

 
….......................................................... 
            (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
 

WYKAZ POJAZDÓW OBJ ĘTYCH UMOWĄ 
 
Poniższy wykaz dotyczy Umowy nr ....................... i określa liczbę pojazdów objętych umową z podaniem 
nazwy modelu pojazdu oraz numeru jego rejestracji, a także numery kart przydzielonych do poszczególnych 
pojazdów. 
 

Lp. Nazwa modelu pojazdu Nr rejestracyjny pojazdu R ok produkcji Nr karty przydzielonej 
do pojazdu  

1 
VOLKSWAGEN CRAFTER 

2EKE2 
 

GD106KN 2015 
 

2 
VOLKSWAGEN CRAFTER 

2EKE2 
 

GD107KN 2015 
 

3 
VOLKSWAGEN CRAFTER 

2EKE2 
 

GD108KN 2015 
 

4 
VOLKSWAGEN CRAFTER 

2EKE2 
 

GD059KN 2015 
 

5 
Mercedes Sprinter 319 CDI 

 
CW73255 2012 

 

6 
Mercedes Sprinter 319 CDI 

 
CW68910 2011 

 

7 
Mercedes Sprinter 319 CDI 

 
CW68909 2011 

 

8 
Mercedes Sprinter 319 CDI 

 
CW73256 2012 

 

9 
Mercedes Vito 115 CDI 

 
CW58266 2009 

 

10 
Mercedes Vito  115 CDI 

 
CW63180 2010 

 

11 
Mercedes Sprinter 313 CDI 

 
CW36001 2006 

 

12 
Mercedes Sprinter 313 CDI 

 
CW36002 2006 

  

13 
Mercedes Sprinter 315 CDI 

 
CW48352 2008 

 

14 
Mercedes Sprinter 313 CDI 

 
CW32403 2005 

 

15 
Mercedes Sprinter 315 CDI 

 
CW43148 2007 

 

16 
Mercedes Vito 115 CDI 

 
CW38787 2006 

 

17 
Mercedes Sprinter 313 CDI 

 
CW36004 2006 

 

 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - Cz ęść 2”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 
1) …...................................... - …............................, 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
a 

 
II. .........................................................................................., z siedzibą ................................................., 

wpisaną do …................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., 
zwaną/-ym dalej „Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
1) …...................................... - …............................. 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/58/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) zawarta zostaje 
umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest dostawa oleju nap ędowego dla agregatów pr ądotwórczych , zwanego w dalszej 
części umowy „towarem“, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym 
(Załącznik nr 2 do SIWZ) dla Części 2. 
 

§ 2 
Obowi ązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie towaru bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w pomieszczeniu 

agregatów prądotwórczych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Wienieckiej 49, 87-800 
Włocławek. 

2) dostarczenie towaru w trzech równych transzach - każda w ilo ści 500 litrów oleju nap ędowego - w 
następujących terminach: 
a) I transza: do dnia 15.10.2016 r., 
b) II transza: do dnia 31.11.2016 r., 
c) III transza: do dnia 28.02.2017 r. 

- przy czym dokładny dzień dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

§ 3 
Nabycie zast ępcze  

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części 
po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na 
konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym 
w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym 
w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i 
bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

 
§ 4 

Reklamacje i kary umowne  



 37 

1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm 
obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna 
zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji 
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub 
uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej 
szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami następującymi. 

3. W przypadku zwłoki w terminie dostawy towaru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości brutto części dostawy obarczonej zwłoką, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w 
szczególności wady towaru), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto dostawy wadliwej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 5 

Odst ąpienie od umowy  
W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie uwzględnienia 
reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
wypowiedzenia. 
 

§ 6 
Warto ść umowy  

1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) dla Części 2 i wynosi: 
1) warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
2) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 
podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy. 

 
§ 7 

Płatno ści  
1. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto 

podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo-cenowym - na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w treści faktury. 

2. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za 
zrealizowaną dostawę do Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zakaz zmiany wierzyciela  

Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
Osoby upowa żnione do kontaktów  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 10 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi obniżenie ceny; 



 38 

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji; 

3) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy. 
 

7. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
 
a)  łączna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 
8. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 

niniejszej umowy skutkujących: 
 

 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 

 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
 

9. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.   

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

11. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 

 
§ 11 

Postanowienia ko ńcowe  
1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 
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2 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz 
Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

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

(pieczęć nagłówkowa)
 

 

 

 

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

( pieczęć nagłówkowa) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - Cz ęść 3”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 
1) …...................................... - …............................, 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
a 

 
II. .........................................................................................., z siedzibą ................................................., 

wpisaną do …................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., 
zwaną/-ym dalej „Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
1) …...................................... - …............................. 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/58/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) zawarta zostaje 
umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego dla kotłowni , zwanego w dalszej części umowy 
„towarem“, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 
do SIWZ) dla Części 3. 
 

§ 2 
Obowi ązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie towaru bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w budynku 

kotłowni na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Wienieckiej 49, 87-800 Włocławek, 
2) dostarczenie towaru w terminie między dniem 01.10.2016 r. a dniem 30.06.2017 r., przy czym 

dokładny dzień dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

§ 3 
Nabycie zast ępcze  

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości po terminie 
określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność 
zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego. 

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym 
w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym 
w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania zamówienia i bez obowiązku nabycia 
od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

 
§ 4 

Reklamacje i kary umowne  
1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm 

obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna 
zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji 
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub 
uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej 
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szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami następującymi. 

3. W przypadku zwłoki w terminie dostawy towaru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości brutto części dostawy obarczonej zwłoką, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w 
szczególności wady towaru), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto dostawy wadliwej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 5 

Odst ąpienie od umowy  
W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie uwzględnienia 
reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
wypowiedzenia. 
 

§ 6 
Warto ść umowy  

1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) dla Części 3 i wynosi: 
1) warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
2) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 
podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy. 

 
§ 7 

Płatno ści  
1. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto 

podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo-cenowym - na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w treści faktury. 

2. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za 
zrealizowaną dostawę do Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zakaz zmiany wierzyciela  

Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
Osoby upowa żnione do kontaktów  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ….................................................. 
(tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 10 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi obniżenie ceny; 
2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 

jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji; 

3) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy. 
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2. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
 
a) Łączna zmiana wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 
3. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 

niniejszej umowy skutkujących: 
 

 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 

 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
 

4. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 

 
§ 11 

Postanowienia ko ńcowe  
1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 
2 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz 
Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

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

(pieczęć nagłówkowa)
 

 

 

 

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

( pieczęć nagłówkowa) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
UMOWA NR DZP /     / 2016 „PROJEKT - Cz ęść 4”  

 
zawarta w dniu …........................., pomiędzy: 
 

II. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosła wionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku , ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000457089, REGON: 341411727, NIP: 888 31 17 873, zwanym dalej 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 
1) …...................................... - …............................, 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
a 

 
III. .........................................................................................., z siedzibą ................................................., 

wpisaną do …................................ pod nr …................., REGON: …................., NIP: …................., 
zwaną/-ym dalej „Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
1) …...................................... - …............................. 

  (imię i nazwisko)                 (stanowisko) 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie nr DZP/58/2016), w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020), zawarta zostaje 
umowa w następującym brzmieniu: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

3. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa etyliny Pb95 przeznaczonej do ko siarek i 
zamiatarek spalinowych w systemie bezgotówkowym , zwanego w dalszej części umowy 
„towarem“, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu cenowym 
(Załącznik nr 2 do SIWZ) dla Części 4. 

4. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu w 
trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 
§ 2 

Obowi ązki Stron  
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wydanie elektronicznej karty dla Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy - karty umożliwiają bezgotówkowy zakup etyliny Pb95 na stacjach paliw należących do 
Wykonawcy; 

2) wydanie w oddzielnej, zamkniętej kopercie numeru PIN przyporządkowanego do karty, o której 
mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, umożliwiającej potwierdzenie dokonania zakupu i 
dostarczenie go razem z  kartą; 

3) uruchomienie karty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

4) odpłatne wydanie Zamawiającemu dodatkowej karty w przypadku ich utraty z winy 
Zamawiającego za opłatą zgodnie z najnowszym cennikiem Wykonawcy przekazanym 
Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby 
wydania karty; 

5) przekazanie aktualnego cennika wydania nowej karty, o której mowa w pkt 5 niniejszego ustępu, 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i późniejsze powiadamianie 
Zamawiającego o jego zmianach w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmiany; 

6) natychmiastowa blokada karty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w sieci stacji paliw 
należącej do Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub 
zniszczenia; 

7) wydanie dokumentu potwierdzającego ilość wydanej etyliny, datę wydania, kwotę do zapłaty 
dokument wydaje się po każdorazowym zatankowaniu do zbiornika Zamawiającego na stacji 
paliw Wykonawcy. 

§ 3 
Nabycie zast ępcze  

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w 
części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze 
względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru. 
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2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku niemożności zapewnienia dostawy 
towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący 
towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego 
Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 
terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany 
jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. 

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem 
dokonania nabycia zastępczego. 

 
§ 4 

Reklamacje i kary umowne  
1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących 

norm obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i 
powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia 
reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o 
odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa 
wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za 
naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania 
na drodze sądowej. 

2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami następującymi. 

3. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w 
szczególności wady towaru), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 
% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 5 

Odst ąpienie od umowy  
W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie uwzględnienia 
reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
wypowiedzenia. 
 

§ 6 
Warto ść umowy  

1. Wartość umowy określona jest w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do 
SIWZ) dla Części 4 i wynosi: 
1)    warto ść netto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................; 
2) warto ść brutto umowy: ….................. zł , słownie: ….................................. 

2. Wartość netto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu jest ceną netto, zawierającą 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Wartość brutto umowy wymieniona w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jest ceną brutto, zawierającą 

podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 
4. Sprzedaż oleju napędowego dokonywana będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji 

paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszona o rabat udzielony 
przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

Płatno ści  
1. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe: 

2) okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 
trwający do piętnastego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego, 

3) okres rozliczeniowy rozpoczynający się szesnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego i 
trwający do ostatniego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego. 

       2.  Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 
3. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych brutto towaru z 

dnia jego zakupu, z uwzględnieniem rabatu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej 
za zrealizowane dostawy oraz rzeczywistej ilości oleju napędowego sprzedanej Zamawiającemu w 
danym okresie rozliczeniowym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 
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4. Razem z fakturą zbiorczą, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca dostarczy 
zestawienie dokonanych transakcji zawierające następujące informacje: datę i miejsce dokonania 
transakcji, ilość, cenę oraz wartość zakupionych paliw. 

5. Termin płatności wynosi .............. dni  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej 
za zrealizowaną dostawę do Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zakaz zmiany wierzyciela  

Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
Osoby upowa żnione do kontaktów  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub 
osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 
niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest 
….................................................. (tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca. 

 
§ 10 

Okres obowi ązywania umowy  
1. Umowa obowiązuje od dnia …....................... do dnia …......... .............., z zastrzeżeniem 

ustępów następujących. 
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 

przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
3. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej 

obowiązywania czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać 
wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

 
§ 11 

Zmiany umowy  
1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 

gdy: 
1). nastąpi zwiększenie rabatu; 
2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia 
minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. 
zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto związana ze zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że 
ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

4) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen 
brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem 
obowiązujących regulacji; 

5) nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy; 
6) nastąpią zmiany dotyczące ilości lub rodzaju pojazdów objętych umową - Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 2 do umowy - Wykazu pojazdów objętych umową w 
przypadku objęcia umową nowego pojazdu lub usunięcia objętego umową pojazdu z wykazu; 



 47 

7) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania 
umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 
miesięcy. 
 

2. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: 
 
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 
3. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 

niniejszej umowy skutkujących: 
 

 a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 
 b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści; 

 c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; 

 d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy; 

 e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 
 

4. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę 
odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić 
zasadność zmiany umowy.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega 
unieważnieniu. 

 
§ 12 

Postanowienia ko ńcowe  
1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie 

spółek z o.o.) 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz 
Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6.Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

3) Załącznik nr 1 do umowy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 
4) Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz pojazdów objętych umową. 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

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

(pieczęć nagłówkowa)
 

 

 

 

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

( pieczęć nagłówkowa) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 
 
 

….......................................................... 
          (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 
 

Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren cji i konsumentów albo 

informacja o tym, że Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej  
 
 

Działając w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej i będąc należycie upoważnionym do jego 
reprezentowania w postępowaniu prowadzonym pn. Dostawa oleju nap ędowego dla ambulansów i 
agregatów pr ądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyl iny Pb 95 , znak postępowania: 
DZP/58/2016 
 
 

oświadczam, że powy ższy Wykonawca:  
 
 

1. należy do grupy kapitałowej, a w skład tej grupy wchodzą następujące podmioty*: 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 

 
2. nie należy do grupy kapitałowej.* 

 
 
 
 
 
 
 
…................................................ ….................................................................. 
              (miejscowość i data) (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


