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ZATWIERDZAM  
 
Prokurator Okręgowy w Częstochowie Ewa Świercz – Dydak  
07.01.2008 r.  

........................  
(data i podpis) 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony na zakup na autoryzowanych stacjach 
paliwa bezołowiowego - benzyny silnikowej 95-oktanowej  
w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych  
w latach 2009-2010 
 
Częstochowa, 07.01.2009 r.  
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiającym jest:  
Prokuratura Okr ęgowa w Częstochowie  
ul. Dąbrowskiego 23/35 
42-200 Częstochowa 
www.prokuratura.czest.pl 
e-mail: okregowa@prokuratura.czest.pl 
tel. 034 3240571 
fax 034 3241169 
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) : Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655), zwanej dalej Ustawą.  
 
3. Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 
składa się:  
 
Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców 
 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Załącznik nr 1. Wzór umowy 
 
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy (wraz z oświadczeniem o spełnianiu 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy)  
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ROZDZIAŁ I 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 
1. Zakres zamówienia 
 
1) Zamawiający zaprasza do złoŜenia ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na zakup na autoryzowanych stacjach paliwa bezołowiowego - benzyny 
silnikowej 95-oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart 
flotowych w latach 2009-2010. 
 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ 
– „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 
2. Wymagania stawiane Wykonawcom 
 
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 
wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.  
 
2) Stacje paliw muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. 
zm.).  
 
3) Stacje paliw muszą posiadać wymagane prawem koncesje na sprzedaŜ paliwa 
silnikowego objętego zamówieniem. 
 
4) Sprzedawane paliwo musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. 
zm.) oraz normy PN-EN 228:2006.  
 
5) Minimalna ilość autoryzowanych stacji paliw czynnych całodobowo na 
terenie Częstochowie z dostępną bezołowiową benzyną silnikową 95-oktanową 
– 1.  
6) Minimalna ilość autoryzowanych stacji paliw czynnych całodobowo na 
terenie Polski z dostępną bezołowiową benzyną silnikową 95-oktanową – 50.  
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3. Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1) Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik 2 do SIWZ.  
 
2) Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane 
postanowieniami ust. 4 niniejszego rozdziału.  
 
3) Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle 
według postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nim zmian.  
 
4) Wielkość załączonych do SIWZ formularzy moŜe zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych 
wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.  
 
5) Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych 
od Wykonawcy muszą być złoŜone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
6) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie 
opisaną propozycję wykonania zamówienia.  
 
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  
 
8) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Wszystkie strony 
Oferty powinny być ponumerowane. Oferta powinna być trwale spięta lub 
zszyta (zabezpieczona przed zdekompletowaniem). Nie dopuszcza się składania 
ofert w wersji elektronicznej.  
 
9) Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osoby upowaŜnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 
 
10) Ofertę naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach. 
Zewnętrzna koperta winna być opatrzona adresem:  
Prokuratura Okr ęgowa w Częstochowie  
ul. Dąbrowskiego 23/35 
42-200 Częstochowa 
 
oraz posiadać oznaczenie:  
Oferta paliwo ZP 1/2008 
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oraz adnotację 
Nie otwierać przed dniem 16.01.2009 r., godz. 12.05  
Wewnętrzna koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.  
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe 
otwarcie. Oferty wycofane lub złoŜone po terminie zostaną zwrócone 
Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej.  
 
11) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie 
ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone jak 
w pkt 10 oraz dodatkowo opisane „ZMIANA ” lub „WYCOFANIE” .  
 
12) Wykonawca nie moŜe wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu składania ofert.  
 
13) Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego 
przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz 
przepisami Ustawy.  
 
14) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych, nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza moŜliwości składania 
ofert wariantowych. 
 
 
4. Do Formularza ofertowego (zawierającego oświadczenie o spełnianiu 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy) Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć następujące dokumenty:  
 
1) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.  
 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
 
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie 
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zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
 
6) Aktualny wykaz adresowy punktów sprzedaŜy na terenie Polski.  
 
7) Aktualny regulamin określający zasady wydawania i posługiwania się 
kartami flotowymi (wraz z cennikiem).  
 
8)  Informację o podwykonawcach, jeŜeli oferent  zamierza realizację części 
zamówienia powierzyć podwykonawcom.  
 
9) Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione  
w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie naleŜy 
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale  
i wystawione przez osobę reprezentującą Wykonawcę albo załączone jako kopia 
poświadczona notarialnie.  
 
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, kaŜdy z nich zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których 
mowa w pkt 1-5.  
 
12) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
a) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  
a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
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a2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,  
a3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
b) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.  
 
13) Dokumenty, o których mowa w pkt 12 lit. a (a1 i a3) oraz lit b, powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 12 lit. a (a2), powinien być wystawiony 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 
14) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Przepis pkt 13 stosuje się odpowiednio.  
 
15) W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów 
sporządzonych w innym języku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich 
tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.  
 
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń 
i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej 
Specyfikacji.  
 
1) Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie lub faksem do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŜeli zapytanie 
Wykonawcy wpłynie do niego nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający prześle pocztą lub faksem treść wyjaśnień 
wszystkim Wykonawcom i opublikuje je na stronie internetowej 
Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
2) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość porozumiewania się z Wykonawcami 
drogą elektroniczną.  
 
3) JeŜeli nastąpiła wymiana korespondencji faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania takiej 
korespondencji.  
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4) Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się  
z Wykonawcami Pana Tomasza Olejniczaka, z którym moŜna porozumiewać 
się w formie pisemnej, faksem od poniedziałku do piątku w godzinach  
9.00 – 14.00:  
tel. 034 3240571 
fax 034 3241169 
 
5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem  
i złoŜeniem oferty, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  
w postępowaniu. 
 
6) Porozumiewając się z Zamawiającym, Wykonawca winien posługiwać się 
znakiem prowadzonego postępowania ZP1/2009 
 
6. Okres związania ofertą.  
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
7. Miejsce i termin składania ofert.  
 
1) Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 37, piętro III. 
 
2) Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2009  r. o godz. 12.00.  
 
3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
 
8. Otwarcie i badanie ofert.  
 
1) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą 
przybyć w dniu 16.01.2009 r. do siedziby Zamawiającego pokój 37, piętro III  
o godz. 12.05. 
 
2) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 
otwarcia ofert.  
 
3) W toku dokonywania badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe 
Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych 
przez nich ofert.  
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9. Kryterium oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.  
 
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami:  
Lp. Kryterium Sposób oceny Maksymalna 

liczba 
punktów 

1 Średnia cena brutto jednego litra 
bezołowiowej benzyny silnikowej 95-
oktanowej ze wszystkich stacji paliw 
Wykonawcy na terenie Polski z dnia 
29.12.2008 r. waluta PLN 

Minimalizacja 
 

45 

2 Procentowa wysokość upustu od ceny 
benzyny na stacji paliw 

Maksymalizacja 15 

3 Liczba autoryzowanych stacji paliw na 
terenie Częstochowy stan na 29.12.2008   
(min. 1) 

Maksymalizacja 20 

4 Liczba autoryzowanych stacji paliw na 
terenie Polski stan na 29.12.2008  (min. 50) 

Maksymalizacja 20 

                                                     
                                                                      RAZEM ILOŚĆ PUNKTÓW 100 
 
2) Najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wyznaczy wg poniŜszych wzorów:  

NajniŜsza w postępowaniu średnia cena brutto 
jednego  litra  bezołowiowej  benzyny silnikowej 95-oktanowej     

                                                                                                                 X 45 
Średnia cena brutto jednego litra bezołowiowej benzyny silnikowej 

95-oktanowej w ocenianej ofercie 
 

Procentowa wysokość upustu od ceny benzyny na stacji paliw  
w ocenianej ofercie 

                                                                                                       X 15 
NajwyŜsza w postępowaniu procentowa wysokość upustu od ceny benzyny 

na stacji paliw 
 

Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Częstochowy 
w ocenianej ofercie 

                                                                                                       X 20 
NajwyŜsza liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Częstochowy 

w postępowaniu 
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Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Polski w ocenianej ofercie 
                                                                                                       X 20 

NajwyŜsza liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Polski w 
postępowaniu 

 
3) NajwyŜsza liczba punktów uzyskana z sumy powyŜszych kryteriów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
4) W przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, 
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który posiada większą liczbę stacji paliw 
na terenie Częstochowy  (w przypadku takiej samej liczby stacji na terenie 
Częstochowy, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który posiada większą 
liczbę stacji paliw na terenie Polski).  
 
10. Termin wykonania zamówienia.  
Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
31 grudnia 2010 r.  
 
11. Udzielenie zamówienia.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierać 
najwyŜszą liczbę punktów obliczonych wg wzorów z ust. 9 pkt 2. Zamawiający 
zawrze z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem przedstawionym w załączniku 
1 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności przed 
podpisaniem umowy. 
 
12. Środki ochrony prawnej.  
Wykonawcom, którzy uznają Ŝe ich interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych  
w Ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale VI Ustawy.  
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ROZDZIAŁ II  
 
OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ Zamawiającemu na autoryzowanych 
stacjach paliw bezołowiowej benzyny silnikowej 95-oktanowej w systemie 
bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 2009-2010.  
kod CPV 23111200-0 – benzyna bezołowiowa 
 
2. Zamawiający planuje zakup następującej łącznej ilości benzyny silnikowej 
95-oktanowej: 40 tys. litrów.  
Sprzedawane paliwo musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.) oraz 
normy PN-EN 228:2006. W przypadku zmiany obowiązujących norm 
jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliwa 
do nowych norm.  
 
3. SprzedaŜ odbywać się będzie na autoryzowanych stacjach paliw Wykonawcy. 
Zakup paliw będzie dokonywany wyłącznie za okazaniem i przy uŜyciu kart 
flotowych. Na jeden samochód będący na stanie Zamawiającego Wykonawca 
wyda jedną bezpłatną kartę flotową. Łącznie Wykonawca wyda 7 kart 
flotowych. 
 
4. Rozliczenie pobranych paliw będzie dokonywane raz w miesiącu za okres od 
pierwszego do kaŜdego ostatniego dnia miesiąca lub dwa razy w miesiącu za 
okres od 1. do 15. i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.  
Faktury VAT, będące jednocześnie raportem, będą wystawiane w terminie 7 dni 
roboczych po upływie kaŜdego okresu rozliczeniowego.  
Zamawiający będzie otrzymywał faktury dotyczące zakupu paliwa dla 
posiadanych przez niego samochodów.  
Płatności za dostawy wynikające z umowy następować będą w terminie do 21 
dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur 
VAT, przelewem na konto podane przez Wykonawcę.  
 
5. Wykonawca zobowiązany jest na kaŜdą prośbę Zamawiającego udostępnić 
mu zapis z kamer przemysłowych zainstalowanych na stacjach paliw, jeŜeli 
zapis dotyczy czynności tankowania paliwa do samochodów słuŜbowych 
Zamawiającego.  
6.  Rozliczenia w walucie: PLN. 



Przetarg nieograniczony na zakup paliwa bezołowiowego. Numer postępowanie ZP1/2009 
 

11 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
UMOWA nr ZP 1/2009 PALIWA  (wzór) 

zawarta w dniu ............ 2009 r. w Częstochowie pomiędzy: 
Prokuratura Okr ęgowa w Częstochowie  
ul. Dąbrowskiego 23/35 
42-200 Częstochowa 
 
NIP 573-105-49-70, REGON 000569467,  
który reprezentują:  
Ewa Świercz - Dydak  -  Prokurator Okr ęgowy  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
a  
..........  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  
zgodnie z wynikiem postępowania nr ZP1/2009 o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup na autoryzowanych stacjach paliw bezołowiowej benzyny 
silnikowej 95-oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart 
flotowych w latach 2009-2010, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655), zwanej dalej Ustawą.  
 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest:  

1) sprzedaŜ bezołowiowej benzyny silnikowej 95-oktanowej  
w maksymalnej łącznej ilości 40 tys. litrów, dokonywana w systemie 
bezgotówkowym na podstawie kart flotowych,  
2) dostawa magnetycznych kart flotowych, po jednej dla kaŜdego 
samochodu Zamawiającego.  

 
§ 2. 

1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od dnia jej podpisania do 
wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia (………. zł brutto, słownie złotych brutto: ……….), ale nie dłuŜej 
niŜ do końca 2010 r.  
2. SprzedaŜ paliw prowadzona będzie na wszystkich autoryzowanych stacjach 
paliw Wykonawcy.  
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu (do wyboru przez Wykonawcę)  
upust od ceny paliwa na stacji benzynowej w wysokości …… %  
4. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie za faktycznie zatankowane przez Zamawiającego paliwo.  
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5. W przypadku zakupu przez Zamawiającego ilości benzyny mniejszej, niŜ to 
określono w § 1 pkt 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego 
tytułu.  
 
 
 

§ 3. 
1. Wykonawca wyda karty flotowe w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. 
2. Na karcie flotowej będą zakodowane następujące dane:  

a) nazwa uŜytkownika (nazwa zamawiającego),  
b) nr rejestracyjny pojazdu,  
c) pojemność zbiornika paliwa pojazdu określająca maksymalne 
jednorazowe tankowanie,  
d) rodzaj paliwa.  

3. W przypadku zgubienia bądź kradzieŜy karty, Wykonawca po telefonicznym 
zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego dokona natychmiastowego 
zablokowania karty.  
4. Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty zniszczonej na 
nową nie później niŜ w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 
na podstawie cen określonych w regulaminie kart flotowych. 
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4, wyda nie 
później niŜ w ciągu 10 dni od zgłoszenia duplikat karty wadliwie funkcjonującej 
z winy Wykonawcy. 
6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 2 ust. 4, karty flotowe do nowozakupionych samochodów. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
7. Wykonawca zobowiązany jest na kaŜdą prośbę Zamawiającego udostępnić 
mu zapis z kamer przemysłowych zainstalowanych na stacjach paliw, jeŜeli 
zapis dotyczy czynności tankowania paliwa do samochodów słuŜbowych 
Zamawiającego.  
8. Regulamin określający zasady wydawania i posługiwania się kartami 
flotowymi oraz cennik dotyczący obsługi kart flotowych stanowi załącznik nr 1 
do umowy. Postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne  
z postanowieniami umowy. W razie wątpliwości pierwszeństwo w kaŜdym 
przypadku mieć będą postanowienia umowy, a w kaŜdym razie postanowienia 
Regulaminu sprzeczne lub niezgodne z umową uwaŜane będą za niezapisane. 
 

 
 

§ 4. 
1. Do współdziałania przy wykonywaniu postanowień umowy oraz 
dokonywania pisemnych akceptacji  
Strony upowaŜniają:  
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a) ze strony Zamawiającego – ………………………….  
b) ze strony Wykonawcy – ………………………….  
 
2. UpowaŜnienie nie obejmuje uprawnienia do dokonywania zmian niniejszej 
umowy oraz do złoŜenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.  
3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianach osób,  
o których mowa w ust. 1.  
 

 
 

§ 5. 
1. Rozliczenie zakupionych paliw będzie dokonywane (do wyboru przez 
Wykonawcę *) raz w miesiącu za okres od pierwszego do kaŜdego ostatniego 
dnia miesiąca dwa razy w miesiącu za okres od 1. do 15. i od 16. do ostatniego 
dnia miesiąca. Faktury VAT, stanowiące jednocześnie raporty, będą wystawiane 
w terminie 7 dni roboczych po upływie kaŜdego okresu rozliczeniowego.  
2. Płatności za sprzedaŜ paliw wynikające z umowy następować będą w terminie 
do 21 dni od daty doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 
podany przez Wykonawcę.  
3. Raport transakcji, o którym mowa w ust. 1, będzie zbiorczym wykazem, 
usystematyzowanym wg kolejności dat zakupu paliw, zawierającym następujące 
dane:  

a) numery rejestracyjne pojazdów i przebieg kilometrów,  
b) numery kart flotowych, na które dokonano zakupu,  
c) ilość i cenę zakupionych paliw.  

4. Za datę sprzedaŜy uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.  
 

 
 
 

§ 6. 
Wraz z fakturami Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu drogą 
elektroniczną, na wskazany adres, w formie tabeli poniŜsze informacje:  

a) nr faktury, 
b) nr karty flotowej,  
c) nr rejestracyjny pojazdu,  
d) data realizacji, 
e) nr stacji,  
f) miejscowość,  
g) przebieg kilometrów,  
h) nazwa produktu,  
i) ilość litrów,  
j) cena za litr,  
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k) wartość netto,  
l) wartość VAT,  
m) wartość brutto,  
. 

 
 

§ 7. 
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej. 
Sprzedawane paliwo musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.) oraz 
normy PN-EN 228:2006.  
2. W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy obowiązujących norm 
jakościowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do 
nowych norm.  
 

§ 8. 
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 
3% wartości zamówienia, o którym mowa § 2 ust 1.  
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie naleŜności wynikających z niniejszej 
umowy, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych.  
3. W przypadku zaistnienia sytuacji zatankowania paliwa przez pojazd 
Zamawiającego na stacji, na której w wyniku przeprowadzonej przez 
odpowiedni organ kontroli stwierdzono sprzedaŜ paliwa nieodpowiadającego 
normom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość kwoty wydatkowanej na tę partię 
paliwa. 
4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego 
paliwa.  
5. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyŜszającego zastrzeŜoną karę umowną. 
 

§ 9. 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 
niniejszej umowy. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze 
aneksu, pod rygorem niewaŜności.  
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
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5. W sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie w 
szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Zamawiającego.  
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
…………………………………  
(pieczęć wykonawcy) 
 
FORMULARZ OFERTOWY  
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienie 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup na 
autoryzowanych stacjach paliw bezołowiowej benzyny silnikowej 95- 
oktanowej w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 
2009-2010:  
 
1. OŚWIADCZAMY , Ŝe  
 
Lp. Kryterium Warto ść 
1 Średnia cena brutto jednego litra bezołowiowej benzyny 

silnikowej 95-oktanowej ze wszystkich stacji paliw 
Wykonawcy na terenie Polski z dnia 29.12.2008  r. 

 
…….. zł 

2 Procentowa wysokość upustu od ceny benzyny na stacji 
paliw 
 

 
…… % 

3 Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie 
Częstochowy stan na 29.12.2008 r.  (min. 1) 
 

 
…… szt. 

4 Liczba autoryzowanych stacji paliw na terenie Polski stan 
na 29.12.2008 r. (min. 50) 
 

 
…… szt. 

 
 
 
2. OŚWIADCZAMY , Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania, a w szczególności akceptujemy 
określone w niej warunki, termin wykonania oraz warunki płatności.  
 
3. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ, i akceptujemy zawarte w niej zapisy (do oferty 
dołączamy parafowany wzór umowy). Umowę podpiszemy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
4. UWAśAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.  
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5. OŚWIADCZAMY , Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655): 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień;  
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia;  
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 powyŜszej Ustawy.  
 

6. OŚWIADCZAMY , Ŝe 
1) stacje paliw spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. 
zm.);  
2) stacje paliw posiadają wymagane prawem koncesje na sprzedaŜ paliwa 
silnikowego objętego zamówieniem;  
3) sprzedawane paliwo spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z 
późn. zm.) oraz normy PN-EN 228:2006.  
 

7. OŚWIADCZAMY, Ŝe za wyjątkiem dokumentów wymienionych 
w ust. 8 niniejszego formularza, oferta oraz wszelkie oświadczenia  
i zaświadczenia złoŜone przez nas w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  
 
8. OŚWIADCZAMY, Ŝe tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania, stanowią informacje 
zawarte w następujących dokumentach:  
1) ……………..  
2) ……………..  
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9. OFERTA zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.  
 
10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej 
integralną część, są:  
1) ……………..  
2) ……………..  
3) ……………..  
 
 
………………………………………………………………………..  
(miejscowość, data, podpis z pieczęcią imienną) 
 


