
Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2015 r,

sPEcYFlKAcJA l5ToTNYcH WARUNKóW zAMóWlENlA
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW WRAŻ Z DOSTAWĄ

1. ZAMAW|AIĄCY:

Prezes Komunikacji Gminy Tarnowo Pod8órne TPBL]s sp, 2 o,o, ż siedzibą w Tarnowie PodgórnYm ul,

Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Pod8órne, te], (61,) alĄ6-192, fax: aM1 13],

Adres stronY internetowej: Ą!!!tŁ!!l!_.ollj i], e,mail: żarżad@tpbus-com,pl

osobą upowaźnioną prżeż żamawiająceBo do poro2L]miewania się ż Wykonawcami jest:

- W sprawach merytorycznych ] formalnYah - Waldemar Wereszczyński, tel. (61) 8146 792,

2. TRYB PosTĘPoWANlA:
Przetalg nieo8raniczony z8odnie z ań, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamóWlen
pub]icu nych (tekst jednolity Dż. U, 2 dnia 09 sierpnia 2013 r. poz, 907 z późniejszYmi zmianami),

3. oPls pRzEDMloTU 2AMóW|ENlA:
1, Przedmiotem żamówienia jest żakup o]eju napędowego dla autobusóW Wraż ż dostawą do
żakładowej stacji paiiw W ilości około 550 000 litróW.

2, WYkonawca gwarantuje, że splzedawane paliwo bĘdżie spełniało Wymogi jakościowe określone W
Rozporządzeniu Ministra cospodarki z dnia 9 października 2015 r, W sprawie Wymagań jakościowych

dla pa iw ciekłych (Dz, U, z 2015 r, poż, 1680) i Wymogi określone W normach PN,EN 590|2006.

3, WYkonawca będzie dostarcżał pal]Wo do żbiornika Zamawiające8o W Wyznaczonym terminie, przy

uźYc]u ś.odkóW tran5poń!r 5pe}niających normy przewidziane W przepisach dotYczących ochrony

środowiska,
4, Miejsce dostaw paliwa: stacja pałiw usytuowana na terenie bazy żamawiające8o w Tarnowie
Podgórnym prży ulicy Rokietnickiej 23,

5, Pomiar iloścj prżyjmowanego paiiwa będżie odbYwać się na legalizowanym zbiorniku, Zbiornik
posiada Wyma8ane prawem cechy oraz terminy legaliżacyjne ]spełnia Wymo8i określone W
Rozporządżen]u Ministra Gospodarki l dnió 21 listopada ż005 r. W sprawie WarunkóW technicżnych,
jakim powinny odpowiad3ć baży istacje paliW piYnnYch, rurocią8i prżesyłowe da{ekosiężne słUźą€e

do transportu ropy i produktóW naftowych i]ch usytuowanie (tekst jedno|]ty o8łos2ony

obwieszazeniem Ministra Gospodarki ż dnia 14 sierpnia 2014r, Dż, lJ, 2 2014 r, poż, 1853}.

6- Urżądzenia pomiarowe Zamawiające8o spełniają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki ż

dnia 22 stycznia 2008 r, W sprawie wymo8óW jakimi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraż

sżczegÓlowe8o zakresu badań isprawd2eń WykonywanYch pod€żas prawnej kontroli metrologicżnej
tych prżyrządów pomiarowych (tekst jednolity o8ło5żony obW]esżczeniem Mjnistra Gospodarki z dnia
21ńaja 2o14r. Dz_u. ż 2014 r. poz.1094i,

Prż€dmiot .ańów]enia zostat określony We Wspólnym słowniku ZańóWień symbołemi 09130000,

7, WykonaWca musi Wskażać w ofercie, któae e]ementy zamówienia zamierza powierzyć do
Wykonania podwYkonaWcom.

8, ZamaWiający nie prżewiduje dostawy W śWięta oraz dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocże i
§g§gly paliwo będżie prżyjmowane od godż, 08:00 do 22;00,

T€RMlN PŁATNoścl:
WymaBany minimalny termin płatności (od daty otrżymania fakturyi: 14 dn],



Wymagany maksyma ny termin płatności (od daty otrzYmania faktury): 30 dni.

4. zAMÓWlENlA UzuPEŁNlAJĄcE:
zamawiający nie przewiduje możliwoś€i udżielenia zamóWienia użupełniająceBo na żasadach

okreśLonych W art, 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamóWień publi€znych.

5. oFERTY czEśclowE l WAR|ANToWE:
2amawiający nie dopusżcża możliwości 5kładania ofert częściowych ani Wariantowych.

6. TERMlN REAL|zAcJl zAMÓWlENIA;
Umowa zostanie zawarta na okre5 12 miesięcv od dnia zaWaraia umoWV-

7. WARuNxl UDzlAtU W PRZETARGu:

o zamóWienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którży spełniają warunki określone W art. 22 ust,1 oraz

nie podlegają Wyklucżeniu na podstaWie art, 24 ust,1 U§tawy Prawo żamóWleń publlcznych,

ZamawiającY WyklL]cża z postępowania o udzielenie zamóWien a wykonawcę, który w okresie 3 lat

prżed Wszczęciem postępowania, w 5posób żawiniony poważnie narUsżył obowiążk] żaWodowe, W
sżcżegó]ności, gdy Wykonawca W wyniku zamierzonego dżiaiania lub rażącego niedbalstwa nie

Wykonał ]ub niena]eżycie wykonał żamóWienie, co zamawiający jest W stanie Wykazac za pomocą

dowolnych środkóW dowodoWych, ZamaWiający nie wvklucza ż postępowania o udzrelenie

żamÓWienia WykonaWcy, który udowodni, źe podjął konkretne środki technicżne, or8anizacYjne i

kadrowe, które mają zapobiec żawinionemu i poważnemu narusżaniu obowiązków żawodowYch w
prżysżłości oraż naprawił sżkodY powstałe W Wyniku narusżenia obowiążkóW zawodowych ]ub

żoboWiażal5ie do ich naprawienia,

8. oPls sPosoBU DoKoNYwANlA ocENY spEŁANlANlA WARuNKÓWi
a) Warunek art.22 ust,l pkt,1 - na podstawie oświadcżenia oraz koncesji na obrót paliwami
plynnymi Wydaną na podstawie art,32 ust. 1pkl 4 ustawy Prawo ener8etycżne - aktualną na dżień

5kładania ofert,

b) Warunek art,22 ust.1 pkt, 2 - wykażą wykonanie z należ\,tą starannością, co nejmniej dwóch
do§taW paliwa o Wartości każdej z dostaW nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brlrtto,
c) Warunek ań. 22 ust,1 pkt.3 - na podstaWie ośWiadczenia

d} Warunek art, 22 ust,1 pkt, 4 - posiadają Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej M/ żakresie
prowadzonej dżiałalnoŚci z\riązanej ż prżedmiotem zamóW]enia W kwocie nie mniejszej niź

róWnowartość 1 500,0o0,00 PLN brutto,

e) Warunek ań, 24 u§t,1- na podstaWie ośW]adczenia oraz żłożonych dokumentóW

sposób dokonywania oceny spełniania warunkóW WymaganYch od Wykonawców określonY zostai
według formuły ,,spetnia - nie spełnia", Nie5pełnienie chociażby jedne8o warunku skutkować będzie
Wyklu€zeniem Wykonawcy z postĘpowania, ocena spełniania WarunkóW podmiotowych dokonywana
będżie Wyłącznie na podstaw]e dokumentóW żądanych W pkt 9

9. WYKAż ośWlADcżEŃ l DoKUMENTÓW:
Dla udokumentowania spelńienia wyma86nych warunkóW ora, użnania ważności, ofeńa musi
żawierać następujące dokumenty lub poświadcżone ua zgodność z ory8inałem przeż Wykonawcę
ich odpisy lub kserokopie:

a) ofertę agodną z formularzem oferty stanowiącym żałącznik do specyfikacji,

b) oświadczen]3 w trYbie art. 22 ust 1 olaz art. 24 ust, 1 ustaWy Prawo zamóWień publicznYch,
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c) aktualny odpis z Właściwego rejestru lub ż centralnej eWidencji i informacji o dżiałalności
gospodarczej, jeźeli odrębne prżepisy Wyma8ają Wpisu do rejestru lub ewidencji, W celu wYkażania
braku podstaw do WyklLlcżenia W oparcju o art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, wystawione8o nie Wcżesniej
niż 6 mie5ięcy prżed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału W
postępowaniu o udzielenie ż6móWienia albo składania ofert,
d) koncesję na obrót paliwami płynnymi, Wydaną na podstawie art, 32 ust, 1 pkt 4 ustawy Prawo
energetyczne - aktua]ną na dzień 5kładan]a ofeń,
e) Aktualne8o żaśWiadcżenia WłaściWego nacżelniła urżędu skarboweso potwierdzającego, że
WykonaWca nie zalega z opłaceniem podatków, lub 2aśWiadcżenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratY zaległych piatnoŚci lub wst.żymanie w całości
Wykonania decyżji właŚciwe8o organL,] - WystaWionego nie Wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składan]a ofert,
f} AktUalnego zaśWiadcżenja Właściwego oddżiaiu Zakladu Ubezpiecżeń społecżnych łub l(asy
Rolniczego Ubezpiecżenia społecżnego potwierdzającego, źe Wykonawca nie żalega ż opłaceniem
5kładek na ubezpieczenia zdrowotne i spoiecżne, lub potwierdżenia, że użY5kal prżewidziane praWem
zwo]nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale8łych platności lub Wstrzymanie W całości
Wykonania decyzji Wiaściwe8o organu - WystaWione8o nie ważeśniej niź 3 mie5iące przed Upływem
terminu skladania ofert,

8) aktualną jnformację ż Krajowego Rejestru Karnego w żakresie określonyrn W art, 24 ust 1 pkt 4 8
ustawy Prawo żamóWień publicżnych - Wystawioną nie Wcześniej niż 6 miesięcy p.zed upływem
lerminu 5kładania ofert,
h) aktualną informację ż Krajowe8o Rejestru Karnego W zakresie określonym W art. 24 ust 1 pkt 9
ustawy Prawo żamóWień publicżnych - Wystawioną nie WczeŚniej niż 6 miesięcy prżed upływem
terminu składania ofert
i) L]sta podmiotóW należących do tej samej8rupy kapitałowej, o której mowa W art, 24 ust.2 pkt,
5 ustawy Pżp, albo informacja o tYm, że Wykonaw.a nie należy do grupy kapitałowej - Wg załącznika
do slWZ,
j} Wykaż Wykonanych, a w prżypadku śWiadczeń oklesowych lub ciągiych róWnież wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termjnu sktadanja ofeń, a jeżeli okres
prowadżenia działaInoŚcijest krótszy W tym okresie, Wraż z podaniem ich WartoŚci, przedmiotu, dat
Wykonania i podmiotÓW, na rżecż których dostawy zostaty Wykonane oraż żaiączeniem dowodóW, czY
żostały Wykonane lub są Wykonywane na]eźycie, wedłUg załącżnika do slWZ,
Dowodami, W ńyś| Rożporzqdzenią Prezeso Rady Ministrów 2 dnio 19 lutego 2013r, w sprowie
rodzajów dokumentów, jakich może żqdoć zamowiojący od wykonowcy, ora1 t'orm, w jakich te
dokumenty mogq być skład1ne są pośWiadcżenia lub ośWiadcżenie wykonawcy - jeżeii z
uzasadnionych pruycżyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest W stanie uzyskać
poŚWiadcżenia,

W prżypadku, gdy Zamawiającyjest podmiotem, na rżecż którego usiugi wskażane W WYkażie, żostaĘ
Wcżeśniej Wykonane, Wykonawca nie ma obowiążku przedkładania dowodów,
obowiązek wskażania przeż Wykonaw.ę w wykaźie dostaw, o któryrn mowa powyżej izłożenia
pośWiadcżeń dotycźy tylko dostaw, które potwierdrają spełnianie walunku Wi€dzY i
doświadcźenia, o którym mowa w pkt.8b slWz.
k) opłaconą polise, a W prrypadku jej braku inny dokument ubezpjecżenia potwierdzający, że
WYkonawca ]'est ubeżpieczony od odpowied2iałności cywilnej W żakresie prowadżonej dżiałalności
zWiążanej z prżedmiotem zamóWienia, W żakresie określonym W pkt. 8,d slwz,
l) ośWiadczenie WykonaWcy gwarantL]jące/ źe dostarcżone paliwa będą spełniały wymo8i
jakościowe określone w rożporządzeniu Ministra Gospodarkiż dnia 9 paźd2iernika 2015 r, w sprawie

itLlt
---- t",|.



Wymagań jakościowych dla paliW aiekłych (Dz. U, z 2015 r. poż. 1680) i Wymo8i określone W normach
PN,EN 590:2006, - zgodnie z treścią zalącznika do slWZ,

Na podstawie art, 26 ust, 2b ustawy Prawo źamóWień publicznych Wykonawca może polegać na

Wjedzy i dośWiadczeniu, potencjale technicznym, osobach żdolnych do wykonan:a zamowienia,
zdo]nościach finansowych lub ekonomicżny.h innych podmiotów, nieżależnie od charakterU
prawnego iączących go z nimi 5to5unkÓW. Wykonawca W takiej sytuacji żobowiążanY jest udowodn]Ć

zamaWiającemu, iż będzie dysponowal tym] zasobami W trakcie rea]iżacji zamoWienia, W

sżcżególności przedstawiając W tym celu pisemne zobowiążanie tych podmiotóW do oddania mu do
dyspożycji niezbędnych zasobóW na potrzeby Wykonania żańóWienia, zobowiązanie musi być

załączone do ofeńy prretar8owej w ory8inale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Podmiot, który żobowiążai 5ię do udostępnienia zasobów zgodnie z ust, 2b, odpowiada solidarnie z

wykonaWcą za sżkodę zamawiającego powstałą Wskutek nieudostępnienia tych żasobóW, chyba że ża

nieJdostępnienie zasobów nIp ponos w ny,

J€źeli Wykonawcó ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poża terytorium Rżecżpospolitej Polskiej,

składa dokumenty żgodnie ż dyspożycją § 3 pkt,3 oraz §4 Rozporządzenia Preżesa Rady M]nistróW z

dnia 19 ]Ute8o 2013 r, w sprawie rodżajów dokumentów, jakich moze żądać żamawiający od
Wykonawcy, oraż form, w jakich te dokumenty moBą być składane.

torma dokumentóW żgodn e z §7 w/W Rożporządzenia.

10, lNFoRMAoA o sPoso8lE PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEGo z WYKoNAWCAMl:
Zamawia]ący iWykonawcY będą porozumiewali się W formie pisemnej. Forma pi5emna wymagana
jest także do przekazywania ośWiadcżeń r dokumentóW, zamawiający dopuszcza porozi]m eWanle 5lę

także drogą faksową lub elektronic2ną jednakże kaźda przekazana informacja lub dokument mu§żą

być potwierdźone W formie pisemnej.

11. WAD|UM l zABEzPlEczENlE NALEżYTEGo WYKoNANlA żADANIA.
A) WADIUM:
WykonaWca, prżed upływem terminu składania ofeń musi Wnieść wadium o Wartości 50,000,00 żł.

(słownie; pięćdzie5iąt tysięcy złotych),

Wadium może być wniesione W następujących formach: peniąd2u, poręażeniach bankoWych,
poręczeniach bankowych, poręczeniach 5póidżielczej kasy osżczędnoŚciowo - kredYtowej W form]e
pieniężnej, gWaran€jach bankowych, gWarancjach ubeżpieczenioWych, poręazeniach udżielanych
prżez podmioty, o których mowa W art.6 ust 3 pkt 4lit b L]stawy ż dnia 9 istopada 2000 r, o
utworzeniu Polsk]ej Agencji RożWoju Pru edsiębiorcżoś.i, Wadium wnoszone W form e pienlęznej

należy wpłacić na rachunek bankowy i

lNG Bank Śląski oddz. Tarnowo Podgó.ne nl konta 79 1050 1533 1000 0022 1049 l1M1,
Wadium Wnosżone w innej formie niź pienięźna naJeży złożyć W siedzibie Zamawiające8o natomiast
do oferty należy żałączyć kopie złożone8o dokumentu Wadialnego potwierdzoną za zgodność a
oryginałem,

Zamawiający żatrzYmuje Wadiurn Wraz ż odsetkami, jeżeii Wykonawca, które8o oferta została

- odmóWil podpisania umowy W sprawie zamóWienia pub i.żnego na warunkach określonych w
ofercie,
- n]e Wniósi Wyma8ane8o 2abezpiecżenia naIeżyte8o Wykonania umoWY,

- zawarcie umowy W sprawie zamÓWienia publicżne8o stało 9ię niemożiiwe ż prżyczyn leźących po

stronie WykonaWry,



Ponadto żamaw]ający zatrzymuje Wadium Wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, W odpowiedżi na

W€żWanie, o którym mowa W art, 26 ust, 3 ustawy Pżp, z przycżyn leźących po je8o 5tronie, ni€ złożył

dokumentóW lub ośWiadcżeń, o których mowa W art. 25 ust, 1 lstawy Pżp, pelnomocnictw, listY
podmiotóW na]eżących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa W art,24 ust 2 pkt 5 ustawv
Pzp, lub informacji o tym, że nie naleźY do grupy kapitałowej, lub nie Wyrazil z8ody na poprawlenle
myłki o której mowa W ań- 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości Wybrania

oferty złoźonej przez WykonaWcę jako najkor2ystniejsze],

ZWrot Wadium żostanie dokonany na zasadach określonych W ustawie Prawo zamówień publicznych,

B) zABEzPlEczENlE:
Zamawia]ący nie Wymaga Wnie5ienia żabeżpiecżenia należytego Wykonania umoWV

12. oPls sPosoBU PRzyGoToWANlA oFERT:

WykonaWcy przedstaWią ofertę ż8odnie z Wymaganiami określonvmi W 5p€cyfikacji, oferta powinna

być napisana cżytelnie, w języku polskim, oraz podpisana prżez o5obę upoWażnioną do
reprezentowania WykonaWcy na żeWnątrz, Każda kartka ofeńy mu5i byĆ ponumerowana ko ejnymi
numerami, Wsżelkie poprawki lub żmiany W tekśc e oferty muszą być parafowane idatowane
WłasnolĘcżnie przez osobę podpisują€ą ofertę. WykonaWcy ponoszą Wsżelkie kos2ty żWiążane ż
przy8otoWaniem zloŹeniem oferty,
Wykonaw€a powinien Umieścić ofeńę w dWóch zamkniętych kopeltach. Kope-a zewnętrzna ma być
żaadresowana Wedlu8 wzoru: ,,dokładna nazwts i adres zamaWial'ącego/ przetarg na: nazwa
prżedmiotu żamóWienia, nie otwi€raĆ prżed: data igodżina otwarcia ofeń." Koperta wewnĘtrzna
poza ożnakowan]em jak WyŻej musi byĆ opisana nazWą iadresem WYkonawcv,

13. oFERTA WSPÓINA:
Wykonawcy zgodnie z art.23 ust, 1UstaWY praWo zamóWień pUblicznYch mogą wspó]nie ub]e8ać się
o udżielenie zamówienia,
W odnie5ieniu do Wymagań postawionych prżez Zamaw]ającego kaźdy z Wykonawców oddzjeinie
mu5i udokumentować spełnienie WarunkóW, nie dotycży to Warunku opisane8o w ppkt 8b i d slWZ,
który może być spe}niony lącznie, oferta musi być podpisana W taki 5posób, by p.awnie
zobowiążywała Wszystkich WykonaWcóW WYstępujących Wspó|nie. Wykonawcy wYstępujący
wspólnie mUszą upoważnić jednego 5pośród siebie jako prżedstawici€la pożostałVch, a je8o

upoważn]enie musi byĆ udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upelnomocnionych
prżed5taWic]eli pożostałych WykonaWcóW,

14, FoRMA WYJAŚNlANlA WĄTPuWoŚclW TREŚcl sPEcYFlKAol:
Wykonawca może żWracać się do Zamawiającego o Wyjaśnienie treśc] slWZ, kierując swoje zapytania
na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedżi nie później niż na 6 dni prżed upływem terminu składania
ofert na W5zystkie żapytania żWiążane z prowadzonym postępowaniem pod Warunkiem, źe żapytanie
żostanie skierowane nie późnie]'niż do końca dnia W którym upływa poiowa Wyżnacżone8o terminu
sktadania ofeń, Pisemna odpowiedź zostanie prże9i3na Wszystkim WykonaWcom, którym doręczono
specyfikację bez Wskażywania źródła zapytania oraż zamieszcżona na stronie internetowej
zamaW]ająceBo

W szcżegó nie Użasadnionych przYpadka€h ZamawiającY moźe W kaźdym cżasie, przed upłYwem
terminu do skladania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną W ten 5posób modlika€ję
prżekażUje sję niezwlocznie Ws2ystkim Wykonawcom, którym prżekazano 5pecYfikację oraz
żami€sżcża na stronie internetowej



ZamaWiającY przedłuża termin składania ofeń z Uwzględnieniem czasu niezbędne8o do
Wprowadżenia W ofeńach zmian Wynikających ż modyf]kac]'i treści 5pecyf]kacj] istotnych WarunkÓW

zamówienia, o prżedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający nieżWłoc2nie żaWiadamia

Wsżystkich WykonaWcÓW, którym przekażano specyfikację oraz stosowną informac]ę zamiesci na

§tronie internetowej,

15. TERMlN zWlĄzANlA, ztoŻENlA l oTWARclA oFERT:
Termin zWiążania ofertą upływa po 60 dniach od Upływu terminu sktadania ofeń.
ofertę należy rłożyć W sekretariaci€ Komunikacji Gminy Tarnowo Pod8órne TPBUS sp, ż o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórn€, ul. Rokietnicka 23 ni€ później niż do dnia 2 lute8o 2016r. do godziny 10:00.
WYkonewca otrżyma pisemne potwierdzenie 2lożenia oferty Wraż ż numerem, jakim oznakowana
zo5tala ofeńa,
otwalcle ofeń nastąpi dnia 2 lutego 2016r. o 8odz. 10:15 W siedżibie zamawiającego salce
konferen€yjnej Komunikac.ii Gminy Tarnowo Pod8órne TPBUs sp. z o.o.
Wykonawcy mogą Lrcżestnicżyć W sesji otwarcia ofert, W przypadku nieobecności Wykonawcy na

jego Wn]osek 20stanie ńu prżesłany protokół ż sesji otw6rcia ofert,

16. zMlANA l WYCoFANlE oFERTY:

Wykonawca może Wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje iużupełnienia do złoźonych ofen pod

Warunkiem/ że zamaWiający otrzyma pisemne powiadomienie o Wprowadzeniu zmian, poprawek
prżed term]nem składania ofert, PoWiadomienie o wprowadzeniu żmian musi być 2łożone Wedlu8

takich samych Wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopeńach (wewnętrznej iżewnętrznej)
odpowiednio oznakowanYch ż dopiskiem,,żmiana", WykonaWca ma praWo przed upływem terminu
składania ofert wYcofać 5ię z postĘpowania poprzeż złożenie pisemnego powiadomien a (Według

takich samych zasad jak Wprowadżanie żmian i poprawek) ż napisem na żewnętrznej kopercie

,,Wycofane", Koperty oznaczone napisem,,wycofane" będą otwierane W pierwsżej ko]e]noŚci ipo
stwierdzeniu poprawnoŚci postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołącżone do
oferty, Wewnętrzne kopeftY ofeń wycofanych nie będą otwierane, ofertę żłożoną po te.minie
żWraca się bez otwierania po upływie termin! prżewidzianeso na wniesienie odwołania.

17. lNFoRMACJ€ DoTYczĄcE WALUT oBcYcH, W JAKlcH MoGĄ 8YĆ PRoWAozoNE RozLlczENlA
MlĘDzY zAMAWlAJĄcYM A WYKoNAWcĄ:
Rozliczenia między zamaWiającym a Wykonawcą będą odbywały się W wa]ucie polskiej,

18. oPls sPosoBU oBLlczENlA cENY ofERToWEJ:
1. Prżez cenę należy rożumieĆ€enę w rożumien]u art.3 ust, 1pkt. 1iust,2 ustawy z dnia 09 maja
2014 r, o infolmowan U o cena€h towaróW i u5łu8 (Dz. U, poż, 915)

2, ceńę należy podać W PLN,

3- cenę należy podaĆ z dokładnoŚcią do dwÓch miejsc po prżecinku.

4- cena podana W ofercie powinna obejmować wsżYstkie koszty i5kładniki żWiążane z WYkonaniem
przedmiotu zamóWienia - opisane iWymagane prżeż ZamawiająceBo W slWZ, w szcze8ÓlnoŚci koszty
związane 2 dostawą itransportem, ubezpiecżeniem, ż uwzględnieniem opłat celnych, W formularzu
ofertowYm należy podać cenę jednostkową ra 1000 litrów W temperaturze referencyjnej + 15 9 c.
cenę należy podać W oparciu o cenę netto obowiązującą w PKN oRLEN s,A. dla dostaw cysternami
kolejowymi opubiikowaną na 5tronie internetowej http;//www.orlen,pl aktua]ną na dzień 29
stycżnia 2016 r, Następnie należy przemnoźyć cenę jednostkową ża 1000 litróW przeż ilość jednostek
podóną W formularżu ofertowYm-



19. oPls xRYTERlÓW:

PrzY Wyborze ofert Zamawiający będżie kierował się następującym kr}teriumI

cena - 90 %

termin płatnoŚci - 10%

Maksymalna liczba punktów W kryterium róWna jest okreś]onej Wadze kryterium W %, ocena 1ączna

stanowi sumę punktÓW uzyskanych w ramach WW, kryteriów. Uzyskana licżba punktÓW żaokrąglana

będzie do drugiego miejsca po przecinku,

Pr2yżnaWane liczby punktóW posżcżególnym ofertom będzie się odbywać Wg następujących żasad:

cena ofeńY - ocen]e uostanie poddana cena brutto ża realizację całego zamówienia, Wynikająca z

formularza ofeńowe8o, Liczba punktóW, którą można użyskać W tym kryterium zostanie obli€żona W8

c=(cmin/cx)*90 pkt,

gdzie,

c - licżba punktóW przy2nana ocenianej ofercie W ramach kryterium cena brutto 26 rea]iżację całe8o

żamówjenia,

cmin - na]niź5ża cena brutto zaoferowana W ofertach 2łożonvch na realizację zamóWienia,

cx - cena brutto ofeńy ocenianej zlożonej na realiżacje zamówienia

termin płatności - ocenie zostanie poddanY

płatności liczonv jest W dniach.
minimalnV termin płatności: 14 dni

- maksymalny termin płatnościi 30 dni

zaoferowany W ofercie termin płatnoŚci- Termin

Licżba punktÓW, którą można uzyskać W tym kryterium zostanie obliczona Wg WżorL.]:

T=(TxlTmax)*10 pkt,

Edzie,
T - liczba punktóW przyznana ocenianej ofercie w rama€h kryterium - termin płatności

Tmax -maksymalny termin płatności W oferowanYch ofertach (nie mniej njż 14 dni i nie Więcej niż 30

dni)

Tx - termin płalnośai oferowany w badanej ofercie (ni€ mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni)

20. WYJAśNlANlETREścl ztożoNEJ oFERTY:

W toku badania ioceny ofert Zamawiający może źądać od WYkonaWcóW wyjaśnień dotycźących
treści żłożonych ofert, ZamaWiający poprawia W ofercie omyłki na zasad3ch określonych W art, 87

ust,2 ustaWy PZP,

21. JAWNoŚĆ PosTĘPoWANlA:
Protokół, oferty oraz Wszelk]e ośWiadcżenia 12aśWiadczenja skladane W trakcie postępowania są
jaWne,2 Wyjątkiem informa€ji stanowiących iajemnicę przedsięb]orstwa W rożumienlu przepisow o

zwalcżaniu njeuczciwej konkurencjj, jeże]i Wykonawca, nje późnjej njź w terminie składanja ofert,



zastrzegi, że nie mogą one być udostępniane olaż Wykazał, iż żastrzeźońe informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiolstwa, Wykonawca nie może zastrzec tajnoś.i informacji doiycżących: nazwy

oraz adresU WykonawcÓW, informacji dotycżących aeny, terminu Wykonania 2amówienia, okresu

8Warancji i warunków ptatnoŚciżawartYch W ofertach,
Udostępnienie ofert odbywać 5ię będzie na poniźszych zasadach:

Wykonawca zobowiążany jest żłożYć W siedzibie zamawiające8o pisemny Wniosek o

udostępni€nie treści W5kazanej oferty,

Zamawiający ustali, z uWżględnieniem żłożone8o w ofercie zastrżeżenia o tajemnicy
prżed§ięblorstWa, żakres informacji, które mogą być Wykonawcy tJdostępnione,

po przeplowadzeniu powYŻszych czynnoŚci, żamawiają€y ustali miejsce, termin i sposób

udostępnienia ofertY, o czym nieżWłocżnie pisemnie poinformuje Wykonawcę,

22. octoszENlE WYNlKóW PRZETARGU lzAWARclE UMoWY:
zamawiający udzieli żamóWienia public2ne8o Wykonawcy, którego ofefta odpow]ada Wszystkim

Wymaganiom przedstawionym W ustawie Prawo zamÓWień publicznych oraż W s]WZ i zostala

oceniona jako najkorzystniej5za W oparciu o podane kryterium Wyboru, Zamawiający powjadom] o

Wynikach pośtępowania wsżystkich WykonawcóW Wskazując zgodni€ z ań,92 ust, 1 pkt, 4 termin w

którym moźe zostać żawarta umowa o zamóWienia publiczne, lnformaaja żostanie prtesłana dlogą
elektroniczną lub faksern, Ponadto informacja o Wynikach prżetargu żo§tanie umiesżcżona na tablicy
ogłosżeń W siedz]bie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpjsana na

Warunkach określonych W projekcie umowy żałącżonym do ninie]'szej specyfika€ji.

PrżeWidziane żmiany umowy:

1, zamawiający przewiduje możliwość istotnYch zmian postanowień zawartej umowy W stosunku do
treści ofertY, na podstawie której dokonano Wyboru WYkonawcy, W przypadku Wystąpienia co
najmniejjednej z okoliczności WYmienionych poniżej, z uwzględnien]em podawanych WarunkóW ich

a) zmiany spowodowane siłą WYźs2ą, W tym klęskami żywiołowymi, Warunkami atmosferycznymi
uniemożliWiającymi żreali2oWanie do§taWy W telminie,
b) żmiany bedące następstwem okoli€żności leżących Wyłącżnie po stronie Zamawiająceso, W

szczególnoŚci Wstrzymanie dostaWy,

c) zmjanY będą€e Wynikiem czasowego Wstrzymania produkcji towarów lub brakóW towaróW na
polskim rynku będących przedmiotem umowy, W tYm będące następstwem działania organÓW

admin stracji publicżnej,

W przypadku Wystąpłenia którejkolwiek z oko]iczności Wyrnienionych W ust, 1 lit, 3) c) termin
dostaWy może ulec odpowiedniemU przedłuźeniu o czas niezbędny do na]eźytego jej Wykonania, nie

dłUżej ,ednal nlż o okles !nłania tvch o(ol:czności,
2, Zmiana sposobu spełnienia śWiadcżeniai

a) żmiany spowodowane nie WYkupieniem pełnej ilości towarów, W powyższym prżypadku umowa
może żostać prżedłużona do cżasu Wykupienia pełnej ilości towaróW okreśionych w Umow]e,

3, Zmiany Wyna8rodzenia Wykonawcy:

zmiany spowodowane Wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyżowego, Jeś]i

żmiana 9tawki VAT lub podatku akcyzowe8o będzi€ powodować żWięksźenie kosztóW towaróW po

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość żWięksżenia Wynagrodżenia WYkonawcy o
kwotę równą róźnicy W kwocie podatku VAT lub podatku akcyżowego żapłaconego prżeż

Wykonawcę,.]eśii żmiana stawki VAT iub podatku akcyzowego będzie powodowac zmnejsżenie
kosztóW towaróW po stronie Wykonawcy, żamaWiający dopuszcża możliWośC zmn e]sżenia

I



wynagrodżenia o kwotę stanowiącą róŻnicę kwoty podaiku VAT ub podatkU akcyzow€go

pod ry8orem nieważności, żachowanja formy

Wymaga Wykazania oko]icżnoŚci up.awniaiacych

zapłaconego p.zez Wykonaw€ę.

Zmiana postanowień zawartej umowy WymaBa/

p]semnej, Zmrana umowy na Wniosek WykonawcY

do dokonania tej zmiany,

sposób kalkulacjiceny do§taw paliw realizowanych w okresie obowiążywania ijmowyi
a} W celu określenia ceny paliW dostarczanych W okresie obowiązywania umowy Wprowadza się

W5póicżynnik cenowy będący siosunkiem ceny paliw Wykonawcy do ceny paliwa PKN oRLEN

na dzień 29 stycznia 2016 r, (Współczynn;k cenowY naleźy Wyliczyć do cżter€ch miejsc po

przecinku)-

cW

co

8dz]e:
Wc - Współcżynnik cenowy,
cW " cena jednostkowa paliwa 1netto) oferowana przeż Wykonawcę W PLN ża 1000

litróW W temperaturże referencyjnei + 15 -o c,
co cena huńowa paliwa (netto) W dostaWach kolejowych PKN oRLEN opUblikowana W dniu 29

stycżnia ż016 r.

b) cena jednostkoWa dostarczanego paliwa W okresie obowiążywania umoWY nle może
przekroczyć Wartości ilocżynU cenY paliwa PKN oRLEN, publikowanej codziennie W internecie
aktualnej na dzień dostaWy i Współczynnika cenowego WybraneBo Wvkonawcy cD<cP," d,,",

,J6bWy x Wc, W5półczynnik €enowy będż]e Wartością stalą i będzie stosowany W całyń ok.e5ie
obowiązvwania umowy,

23. oBoWlĄzYWANlE PRzEPlsÓW USTAWY PRAWo zAMÓWlEŃ PU8UczNYcH:
W kwestiach nieuregu owanych niniejsżą specyfikacją stosuje s]ę przepisy ustaWY z dnia 29 stYcznia

2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz, U, z dnia 09 si€rpnia 2013 l, paż.9a7 z
późniejszYmi amianamii,

24. PouczENlE o PRzYstUGUJĄcYcH ŚRoDKACH ocHRoNY PR.AWNU:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, ]eżeli mają Ub miały interes prawnY W użYskaniu

zamóWienia oraz dożnał lirb może dożnać uszcżerbku W Wyniku naruszenia prżez zamawiającego
przepi5Ów ustawy, przysłu8ują środki ochrony praWnej na zasadach okreŚ onYch W ustawie Prawo
zamóW]eń publicżnych, Środki ochrony prawnej Wobec treści o8łosżenia o żamoWlen]u ordz
specyfikacji istotnych WarunkóW zamówienia prżysługują również or8aniżacjom WpisanYm na listę, o
której mowa W art. 154 pkt 5 ustawy Prawo żamóWień publicżnych. Środkami ochrony plawnej 5ą:

odwoianie i skar8a do sądu, odwołanie przysługuje Wyłącznie od nieżgodnej z przepisami ustawy Pżp

cżynności Zamawiającego podjętej W postępowaniu lub zaniechania czYnności, do której jest

2obowiążanY na podstawie W/W ustawy, odwolanie Wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławcżej
na zasadach określonych W art. 180-198 ustawy Prawo zamóWień publicżnych, Na orzeczenie
Krajowej lżby odwoławcżej stronom oraż ucżestnikom postępowania odwolawcżego przysluguje

skarga do sądu, skar8ę wnosi się do sądu okręgowe8o za poŚrednictwem Preżesa lzby W terminie 7

dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby, prżesyłając jednocżeśnie jej odpis przeciwnikowi skarBi,
szcżegółowe kwestie dotyczące skargi do 5ądu uregulowane żostałY W art. 198a,198g ustawy PlaWo
żamóWień publicżnych,

l.Ę.4



2s. zAŁĄczNlKl Do slwz:
1) Wzór formu arza oferty,

2) ośWiadczenie W trYbie art, 22 i 24 ustawy,

3) ośWiadcżenie o przynaleźnoścido 8rupy kapitałowej,
4) ośWiadcżenie o ]akości paliwa,

5) wykaz dostaw,

6) Projekt umowy Wraż ż żałącżnikami,

K ERoWNlK ZAMAWlA]ACEGo:

+;: - -) -, ,-
,l 

,



zalącżnik nr 1 do slwz - Formularz ofeńowY

MiejscoWość

zamawiaiący:

KomLnikac]'a Gminy Tarnowo Podgórne
TPBUS sp, z o-o.
Ul, Rokietnicka 23
62 - 080 Tarnowo Podgórne

,.....,.,., data

oFERTA

NazWa i siedziba WykonaWcy:

NalWd..,.,.......,,,,,,.,..,,,.

siedziba

Nr telefonu .,,,.,,,., Nr faksu

N lP.,,,.,.-...-,..,.,.-,.,.,,,,.,,,.,,,.,.,.,,.,.,.,.,,.,..,.,.,,.,,REGoN

ce.a jedn6tkow3 n€tto ża
1000 litlów w r€mp€ratuże
|ełel.nąjnel + 15sc, ńa

i cENAoFERTowA (tą.rna wańość brutto):

W żWiązku z ogłoszonym przeż Pleżesa Komunikacji Gminy Tamowo Pod8órne TPBtJs sp. ź o.o. z
siedzibą przy ulicy Rokietnickiej 23 W Tarnowie Podgórnym postępowaniem o udżielenie żamóWienia
publicznego W trybie,,przetargu nieogranicżone8o" na 2akup oleju napędowe8o dla autobusóW Wraz z
dostawą do zbiornika zamawiające8o żgodnie ze specyfikacją lstotnych Warunków ZamóWienia z dnia 15
grudnia 2015r. ofefujemy Wykonanie przedmiotu żamóWienia:

cena ofertowa

ośWiadczam, źe zapożnałem 5ię ze specyfikacją i5totnYch WarunkóW zamóWienia inie Wno5zę
do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konjeczne informacje do przy8otowania ofeńy,

ośWiadcżam, że UWaźam się ża uWiązanego niniejszą ofertą przez czas WskazanV W
specYfikacji istotnvch WalunkóW zamóWienia.

2J

1)



3) oferuję termin płatności: .,.,., dni od datv otrzymania faktury.

ZamóWienie publiczne zamierzam Wykonać Własnym staraniem bez udżiału
podWykonaWcy/zamierzarn Wykonać przy pomocy następujące8o podwykonawcy*:

Prży pomocy podWykonaWcóW żrealizuje następujące elementy żamóWienia:

4)

5)

6)

ośWiadczam, że zawarty w specyfikacji jstotnych WarunkóW żamóWienia
sprawie zamóWienia publicżnego żostał przeze mnie zaakceptowany i

przypadku Wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na Wymienionych W

miejscu i terminie Wyżnacżonym prżeż Zamawiającego,

lnte8ralną cżęść oferty stanowią niniejsże załączniki:

1) .,,.,,.,,,,,,.,,,.,..,..,,,,,

2),,,.,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,

J ) . , , , . , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , ,

4),,,..,.,,.,,,.,,.,..,,.,,.,,

5) .,.,.,,,,.,.,,,,,,,...,.,,.,.,,

projekt umowy
zobowiązuje się
nirn Warunkach,

podpi5 uprawnionego pnedstaWi.iela WykonaWcy

t ,l
,Ą il[ł t\,li lL l, 
[,"

Element żamówienia wartość netto elementu



ośWlADa7FN F W iRY8lFART 74 L]śr 1 U5TAWY PRAWO /AMÓW EŃ PUBL CZNYCN

1 żponępow.niaozamóWen e pub ic?n€wyklucra śęj
1) wykon.WcóW, w nóś!ńk! do któly.h ótwadó ]kwdać]ą lub króry.h Upadlość ogłoszono, ż WYiątkrem wy|onawców któny po

ogłosżen]U Upadłojc żawarli ukł.d żatwi.ldróny pr 5ądu, ]eie]r uklad n€ pnewduj. ?aśpokój€n]a
weącerpopżeż ikwda.jęmajątkuupadłego

2) wykonaw.ów któzY ża]e8a]ą ż uiszaen]em podatkóW, optat Ub śkładek na Ubeżpie.żeńe społec?ne !b żdrowotn€, ż Wy]ąlkem
pżypadków 8dy !ży9kali óni prżew dźióńe prawem żwolnienie, odro.z€n €, roroienie na raty ż, e8]}.h ptatńóśc Lb wnżyńań e w
cólo].i wykonańia de.yą M/dś.iw€go o.Banu;

3) osoby fżyone, kiore prawomocna śkazano ża pn.nępnwó poppłnone s żWią?ku z po5tępowanien o udzeene ?amówenia,
pnełępłwo pż.cjwko plawoń ólób wykońulących prace zórobkową, pĘestępslwo pne.]Wko łodowisku, pżenępstwo
pżekupnwa, pżenępnwo pĘecwko ob.otow] gospodarczemu lub nne pnenępnw. póodnone W ceu ośągnięcia kożyści
malątkowyćh, a takźe ua paełępslwo skarbowe |ub pĘesiępśiwo udżiałU w żo.8ań żowańp] glupie a bo zwązk! mają.Vch na.e u
pópetn€n ópn€śępnwa Ub pż.nępnwa §kaóowego;

4) 5pó]kirawńe, ldóry.h wspó.]ka prawomo.ni€ skazano za p2eslępstwo popetnionc w żwążku ż poltĘpowóńjeń o udz€ene
z.móWi€nia, p2€śtępnwo p2e.Wko prawóń osób wykońu]ący.h prace:arobkową, pEestępstwo paecwko nódowiśku,
paenępnwo pn€kupnwa, ptr.nepnwo pĘ€.wko obrotow 8olpodarczeń! Ub nne pĘestępstwo popełn]one w c€lu osiącn ęc]a
kożyś.ima]ątkowvch, a takre ża ptenĘpnwo skaóowe Iub pĘesiępnwo Udżiaiu W zolgan żowane] 8rlpie a|bo żwążku nających
na.elu pop€l.ien€ pnestępśtwa lUb pnełępślWaśkarb.Wegoj

5) spólki partne[ke, który.h pańn€ra lUb.ronka lażądu prawońo(n€ 5każano ża pn€stępstwo popetnoD€ W żwiążku ż
ponępowan]eń o Udze]eńje zamÓWena, pEestępstwo pnedwko prawon ośĆb WykońU]ą.y.n p.ace żalobkown, ptestępstwo
pĘecWko Środowsk!, pżestępstwo pnekupśtWJ, pn€{ępnwó pnerwkó oblolow 8ospodar.żemu ub ]nne pĘ€stępśtwó
popełnone W c€]u osą8nięca kożyŚcim3iątkówy.h, a takze ża pżenĘpstwo 5k.rbowe ub pnestępstwo Udralu w żoĘanżówańe]
glup,ealborWążku ńa]ący.h nó ceiu pope]ńieni€ pa€łępstw. Ubpa€nępłwa śkalbowć€o;

6) ,pólk koń3nd},towe oraż spółk] komandY,towo akcYlne, klórych kompementa.usźa prawońo.ne skaIano ża pnełępślwo
popelnon€ w zwązku ż pośtępówan em o udżieene ?ańów]eńia, pnenępnwo pne.wko prawom osób wykónu]ą.y.h pla.e
źarobkową, pżeslęp9lwo p e.iw(o Środowisku, pĘesiępstwo pn€klpłwa, plżeltępnwo pżec]Wko obrotow gospodar.z€mu !b
ińńe Dżestępnwo popeln onew ce U ołą€nięca ko2yś0 majątkowvch, a iakre żó pĘenępslwo sk.rbow€ ub pn.stępłwo Udzalu
w żórcan żowańe] gluprealbożwią.ku ńają.ych ńa ce u popeln enleprżenępstwa ub pęe{ęp$wa skarbowego;

7] ośoby prawne, których ul?ędują.ego dłońka orgańu z3nądz.]ąc€Bo pl.Wońocn p śkażano ża pnenĘpślwó popdńiońe W zwiaz[! l
póslepowaniem o udzielenie zamówenia, pn€nępslwó pn€ciwkó plawoń o9Ób Wykonu]ący.h pracć żalobkową, pz.łępstwo
precjwk. jródow6kL, pnenepslwo pżeklpnwa, pnenępstwo p2.cwko obrotow gośpodarcżem! ub ińńe pzestęp5two
popetn óńe w celu ónągńie.ia kożyic foajntkowy.h,.laki. ża pnenqpstwo gkarbowe !b pżestępltwo udziółu W żolgan żowane]
glUpi€ a bó żwążku ń3]ący.h na.elu po!]ełńienie pn€nępstwa ]Ubpnełępnwa skalbóWegój

3) podm oty żborowo, Wobe. którvch śąd óżekł żakaż ubeganja sę o zamóWjenia, nJ podstawe p2eoŃóW o odpowedżia ńośc]
podm olóWżbiórowyćh ża cźyńy żabrón ćńe pód grożbą kórv

W .wiążku ż pr .dzonym postępowani.m ó żanówieńie publl..ne, .godnie r a.t. 24 urt 1 Uślawy prawo zamówień publlczny.ł
nini.Fżym ojwiad.lam, 

'e 
nie .6irińaała żadna . powyż9y.h okolicżnoici lz.śadniają.y.h wyklu.źeńie nas/ńńie jako wYkonawcy .

postśpow3.j. o udżi.leni. zamówienia publi.żn€8o,

(upowazn onV paedstaW]c ei)

, l l" rtł,i l

.i li )z'1



(p eaęć Wykonaw.y- nazwa i5 edziba)

lNFoRMAcJA
O PODM\OTACH NALEŹĄCYCH DO TEJ SAMU GRUPY KAPITAŁOWEJ/

ALBO O BRAKU PRZYNALEŹNOŚC! DO GBUPY KAPITAłOWE!ł

skladając ofertę W postępowaniu o udżielenie żamóWienja pub]icżne8o na: ZAKUP oLElU
NAPĘOOWEGO DIA AUTOBUSÓW WRAZ Z DOSTAWĄ

Zgodnie z art, 26 !st. 2 pkt 2d ustawY z dnia 29 stycżnia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych

(dż. U, z 2010r, nr 113, poz.159 ż póżn. zń.)

1, skladamV liste oodmiotóW, ż którvmi należymy do tej $mej grupy kapitałowej W rożum eniu

ustawyzdnia 16 lutego 2007 r, oochronie konkurencji ikonsumentóW {dZ, U, zż0O7nl 50

poz.331z późn, żm,)

Nazwa oodmiotu siedziba podmiotu

I-|

2.,

(pódpiśóśoby UplaWn óńei do

r€pleżentowan a wykonawcy)

2, lnformuiemv, że nie należVmv do Fruov kaoitałowei, o której mowa W art 24 ust, 2 pkt 5

ustawy Prawo ZamÓWień publicznych.

(podpuosoby UpDwn o.oj do

.eple,eńlowań a Wykońdwcv)

lna eży wypllnć plt l albopll ż



zatącznik nr 4 do slwz

Miejscowość,..,.,,,..,..,.,.,, data .-,.,.,,,,.,,,..,

Pieczęć oIerentd

ośWiadczenie o iakości paliwa

oświadczam, że oferowane przeże mnie paliwo płyńne - będzie spełniato Wymogi jakościowe

określone W rozporżądzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paźdZiernika 2015 r, W 5praWie Wyma8an

jakościowych dla paliw cieklych (Dz_ U. z 2015 r, poz. 1680) iWymogi określone W normach PN-EN

590:2006-

podpls uprawnlone8o prżedstaWiciela Wy[onaWCy



Pieczęć oferento

WYKAZ DOSTAW

wartość zamówienia
(do§tawy}

{brutto w PLN) {dostawy)
(dzień, mi€siąc, rok)

strona oferty gdzie .alącrono
dokument potWi€rdzający

naleiyte wykonani€
zamówienia

lnp.leferencj€)

odbiorce

podpis uprawnione8o prżedstawiciela Wykonawcy



załącżnik nr 6 do slWz- projekt umowy

UMoWA NR,,......,... /16

żawarta w Tarnowie Podgórnym, dnia ........,.......... 2016 r, pomiędzy:

Komunikacją GminY Tarnowo Podgórne TPBUS sp. z o.o. z siedżibą przy ul- Rokietnickiej 23 w Tarnowie
Pod8órnym, Wpjsaną do Rejestru Handlowego sąd Rejonowy Poznań - NoWe Miasto i Wilda W Poznaniu V]ll
Wydżiai 6ospodarczy KRs pod numelem KRs 0000166400 , w imieniu której działai
Waldemar Weresżc2yń5ki - Pre2es ZarżądU
żWaną dalej,,TPBUs"

ż siedżibą W
przy Ulicy,,,,,,,,,...,,.,,.,,,,,, wpisanym do Krajowego Rejestru sądowe8o, prowadzone8o przez

sąd,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,,,,,,,,.
repre2entowanym przeż:

żwanym W dalszejcżęŚci

2.

3,

2.

1.

d)

umowy wykonawcą

§1

llekroć W umowie jest mowa o:

1, zamawiający - na]eży plzez to rozumieć Komunikację GminY Tarnowo Podgórne TPBUs sp. z o.o,
2- Paliwie , na|eży pftez to rozumieć olej napędowy spelniający Wymagania jakościow€ określone w

rożporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paŹdziernika 2015 r, W sprawie wymagań ]akościowych dla
paliW ciektych (Dz. U, z 2015 r, poż, 1680) i WYmogi określone W normach PN_EN 590:2006,

§ż

1, W ramach niniejsżej umowy WYkonawca prżenosi na Własność Zamawiają.ego, 3 zamaWiający nabywa
oIej napędoWy W 52acowanej ilości 550,000 l]tróW ża kwotę,,,,,,,,,,,.,,,-,,,,,,,,,-,,,,,,,,,-,,,.,,,-,,,,,,złotych brutto
(slownie,,,,,,,,,,,.,,złotYch brutto),
LJmowa n]niejs2a żostaje żawarta na okres 12 mie5ięcy, licząc od dnia ,,,,,,,,,,,,,,,,., i trwać będżie do ażasu
WYczerpania W5kazanej W zamówieni! iloŚci, lub kwoty o których mowa W ust, 1, Nie późniejjednók niŹ

do dnia,,,,,,..-,,,,,,,,,.,,-,.
Wykonawca zobowiążuje się dostalczać zamaWiającemu pa iwa płynne o jakości żgodnej ż polskimi
normamiiWymaganiami]'akościowymiokreślonYmiWrozporządzeniu,októrymmowaW§lUst,2,
Kwota Wska2ana W pkt. 1. może ulec żmianie W WynikU zmianY cen paliW na Zasadach określonych W § 9

§3
strony uz8odniły, że miejscem dosiawy trakiowanym przez 5trony jako miejsce spełnienia śWiadcżenia
będzie stacja paliw zlokalizowana na terenie baży Komunikacji Gminy Tarnowo Pod8órne TPBUs sp.
o.o. przy ul. Rokietnickiej 23 W Tarnowie Pod8Órnym.
strony uz8adniają, że:

a) ilość otrżymywanego paliwa przez ZamaWiającego będzie ustalana na podstawie pomiaróW
dokonywanych W żbiorniku kontenerowym odbiorcY,

b) do każdej dostawy Wykonawca dotączY dokument Wydawczy, sporządzony na podstaWie pomiaróW
paliwa Wydanego z ma8azynu Wykonawcy i żawierają.y dane o jego temperaturże, gęstoścj ]
objętości mielzone] w litrach oraz objętośc] zredukowanej do temperatury refer€ncyjnej 15 " c, a

także aktualny atest jakości Wydanego paliwa,

5tWierdzenie rozbieżności pomiędży deklarowaną przez WykonaW€ę dokumentem WydaWcżym
objętoŚcią paiiwa, a objętoŚcią paliwa prżyjętą do magażynu zamawiające8o, potwierdżone zostanie
5porżądzonYm w 2 egż, protokołem różnic, które8o Wzólstanowizałącznik nr 1do niniejsze] Umowy,
korekta objętościowa dostarczonego prżez Wykonawcę paiiwa żgodna ż protololem róznic,
nanie5iona zostanie do dok!mentu wydawcże8o i potwierdżona prżeż przedstawic|ela ł i
1ariawlelącego, ,4 \',, , L".,



e) skorygowana ilość paliwa uw]docżniona W dowodz|e dostawY, odniesiona do temp.+ 15" ,,dowód
dostawy" będżie stanowiła podstawę do Wy5t6wienia faktury prże2 Wykonawcę,

3, Z chwilą Wydania loco zbiornik żamawiającego, rzeczy sprzedaźy prżechodzą na ZamaWiającego korzYści i
cięŻary zWiążane ż rżeczą, oraż niebezpiecżeństwo ich utraty lub uszkodzenia,

1,

ż-
prżedstawiciela ZamaWiające8o.

3, Jednorażowa dostaWa nie będżie mniejsza niź 7,000 litróW i nie Więksża niż 12,000 litróW średnio co 8 dn],

§4

strony postanóWiają, źe dostawa iodbiór zakupionego pa|iwa odbywać się będzie na podst€W]e

te]efonicznego powiadomienia WykonaWcY pruez upoważnionego przedstaWiciela żamaW ającego,
llość dostarczanego paliwa W jednym transporcie ustalana bedzie każdorazowo prżez upowdzn]onego

§7

1- WykonaWca ośWiadcża, że prżedmiot 5przedaży odpoWiada normom odpowiadającym W Polsce,
2, WykonaWca jest zobowiązany dostarcżyć produkty Wraż ż aktualnym śWiadectwem jakośc],

§8

W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będzie miał praWo źądać jego
Wymiany i po\ryCia zw,ąża.Tych 7 tyT Ioś/lÓW,
W prżypadku użasadnione8o podejlżenia co do nieodpowiedniej jakości pa]iwa, ustaja się następu]ący
spo5Ób postępoWania:

1) zamawiający przekaże do analizy próbkę pobraną że zbiornika pojazdLl jak iże zbiornika
podżL€mne8o, albo

§5

Dostawa i odbiór paliwa, o której mowa w § 4 nastąpi nie później niż w ciągu jednego dnia od moment!)
pisemnego złoźenia żamóW]enia prżez upoWaźnionego prżed5taWiciela ZamaWiającego,

Ą6

1. W rażie niedostarczenia paliwa w zamóWlonych ilościach ]ub nieodpowiedniej jakości albo W terminie
wskażanym na zasadach określonych W § 4 UmoWY, Wykonawca zobowiążuje się do żapłaty kary
umownej W WysokoŚci 5% wartoŚci brutto nienależycie Wykonanej części umowy jednak nie Więcej niź
ż0% ogó nejwańości przedmiolu umowy,

2, W plzypadk! żWłoki zamawiające8o W żapiac]e Wynegrodż€nia, Wykonawca ma prawo żądać z tego
tytulu odsetek ustawowYch, liczonych od żaległej kwoty,
W przypadku rozwiążania umowy przez zamawiającego ż przYczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonówca zobowiązUje się do zapłatv kary umownej W wysokości 20% Wańości brutto przedmiotu
umowy okreŚlone8o W § 2 ust, 1,

W przypadku rozwiąźania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca żobowiążuje się do Zaptaty kary
Umownej W Wysokości 20% Wartości brutto przedmiotu umowy określonej W § 2 ust, 1,

Wykonaw€a upoważnia Zamawiającego do potrącenia nalicżonych kar umownYch z wynagrodzenia
Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o Wysokości i sposobie na]iczenia kar.
żamaWiający żastrzega sobie praWo dochodzenia odsżkodowania prżewyższającego zastrzeżone kary

4,

1.

2) na żądanie Wykonawcy * zamawiający WykorzYsta do analizy próbkę paliwa ż autocysterny
Wykonawcy, pobraną przy kaźdej do§tawie paliwa, Prżedstawic]el Wykonawcy, W obecnośc]
pracownika Zamawiającego, dokona pobrania próbki pa]iwa, WykonaWca na swój koszt dostarczy
pojemniki umożliwiające odpowiednie przechowywanie i zabezpiecżenie próbek paliwa w magazynie
ZamaWiajacego,

3, Wyniki analizy próbek pałiwa, pobranych w sposób określony W ust. 2 pkt 1 a]bo pkt 2, przeprowadzonej
prżeż nieżaleźne laboratorium 2 siedżibą W Pożnaniu lub na terenie powiatu pożnańskiego sporżąd?one
n6 piśmi€ ż podaniem uzasadnienia dotyczącego sporu, będą ostateczne iwiązące d]a stron, Kostty,ll
analizy ponosi WYkonawca, jeźeliZamaw]ający otrzymał produkt n]eodpowiedniejjako9ci, i_-f1t]

"1 ',\,I
i\,



§9

1, WykonaWca za dostarczone paliwo wystawifakturę, która będzie uWż8lędniać rodżaj produktu, jego ilość
W litrach ż8odnie z postanowieniami § 3 ust 2 pkt,, oraż cenę o jakiej mowa w § 10,

2, ZamaWiającY upoważnia Wykonawcę do wYstawienia faktury VAT beż je8o podpisu.
3. Wykonawca za paliwo pobrane prżez Zamawiające8o obciąży fakturą Zamawiają€e8o, Wysyłając ją na

adre5 odbiorcy,
4, Zamawiają.y żapłaci Wykonawcy WYnagrodzenie za wykonanie dostawy prżelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy, ,.., W terminie .--, dni, licząc od dnia otrzYmania plzeż
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT,

§10

sprżedający gwarantuje, źe cena sprżedaży netto 1000 ]itróW oleju napędowego W temperaturże
referencyjnej + 1s" c wraż ż kosztami transportu do zbiornika zamawiającego w dniu sprżedaży nie będżie
Wyżsża niż cena netto obowiązująca W PKN oRLEN s,A, d]a dosteW cy§ternemi koIejowymi opublikowanym]
W ]nterne.ie aktualnych na dzień dostawy pomnoźonej przez Współczynnik cenowy WG = ....., będący
stosunkiem ceny paliW WykonaWcy do ceny paliw PKN oRLEN opublikowanej W intern€cie w dniu 29 stycżnia
2016 roku

§11

stronY uz8adniają, źe w rażie wystąpien]a istotnej zmiany okoliczności powodującej, źe wykonanie
umowy nie leży W interesie publicżnym, czego nie moźna bylo przewidzieĆ W chWili żaWarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o powyżsżych

okolicznościach. Wykonawca moźe żądac jedynie Wynagrodzenia należne8o mu z tytułu Wykonanra c2ęści
umowy, Wypowiedzenie Wyma8ane jest W formie pi5emnej,

zamawiający dopuszcza możliwość rożwiązania umowY przed upływem terminu jej obowiązVWania, ż

żachowaniem miesięcznego okresu Wypowiedżenia W sytuacji niewYkonania lub niena]eżytego
wykonywania dostawY przeż Wykonawcę, po uprżedn]m dwukrotnym WeżWaniu Wykonawcy przeż

1.

2,

Zamaw]ającego do na]eżyte] reaIiżacj] umowy.
3, W prżypadku lóżwiązanla umowY na podstawie okol]czności określonYch W ust, 2, Wykonawca nie

będżie wnosilwobec ZamaWiającego żadnych rosżcżeń ani odszkodowań.

§12

zamaWiający prżewiduje możliwość istotnych żmian postanowień zaWarte] umowy W stosunku do treści
ofeńy, na podstaw]e której dokonano Wyboru Wykonawcy, W prżypadku Wystąpienia co najmniej jednej z

okol]czności Wymienionych poniżej, z uwżględnieniem podaWanych warunkóW ich Wprowadzenia,
1. Zmiana terminu dostawy:

1) żmiany spowodowane siłą Wyżsżą, W tym klĘskami żywioiowymi, Warunkamj atmosferycżnymi
uniemożl]Wiającymi zrealizoWanie dostaWy W terminie,

2I zmiany będące następstwem oko]icżności lezących w\,łącżnie po stronie ZamaWiającego, W

5żczególnoŚci Wstrżyman e dostaWy,
3) żmiany będące Wynikiem czasowego WstrżYmania produkcji towaróW lub brakóW towaróW na

polskim rynku będących przedmiotem umowY/ w tym będące następstwem działania
olganów ddmlni5tl3cji publiczne_,

W pr2vpadku Wystąpienia którejko]wiek ż okolicżności Wymienionych W ust. 1pkt 1) -3) term]n
dostawy moźe u]ec odpow]edniemu przedłużeniu o czas n]ezbędny do należyte8o jej Wykonania, nie
dtuźej jednak niż o okr€5 trwania tych okolicżności.

2, 1,nIana 5posobu spelnie.,a śWiadczenia:
1} żmiany spowodowane nie Wykupieniem pełnej ilości towaróW, W powyżsżym prżypadku umowa

moźe żostać prżedłużona do cżasU Wykupienia pełnej ilościtowaróW okreś]onych W umowie,
3, ZmianyWynagrodzeniaWykonawcy:

1} zńiany spowodowane Wżrostem a]bo żmniejsżen]em stawki VAT lub podatku akcyzowe8o- Jeśli
żmiana stawki VAT lub podatku akcyżowego będzie powodować zwiększenie kosztÓW towarow po , lI
stronie WykonaWcV, Zamawiajacy dopuszcza możliwość żWięksżenia Wvna|Jadzen,a wykonawcyłr |)

" il"'



kwotę róWną różnicy w kwocie podatku VAT ]ub podatku akcyzowego zapłaconego plzez
Wykonawcę, leśli zmiana staWki VAT lub podatkU akcyzowego będzie powodować żmniejszenie
kosztóW towaróW po 5tronie WykonaWcY, zamawiający dopuszcza możliwośc żmniejszenia
Wyna8rodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego
zapłaconego przez WykonaWcę,

Zmiana postanowień żawańej umowy WYmaga, pod rYgorem nieważnoŚci, zachowania formy pisemnej,

Zmiana umowy na Wnio5ek Wykonawcy lvymaga Wykażania okolicżności uprawniających do dokonania
tejzmiany,
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się prżepisy Kodeksu cywilne8o ikodeksu
postępowania cywilnego o ile przepisy Ustawy o zamóWieniach pLjblicżnYch nie stanowlą inacze],

Wsże]kie spory powstałe pomiędży stronami Wynikające ż niniejszej umowy lub ż nią żwiążane, nie dające
się rożWiążać W sposób polubowny będą roż5lrżygane przeż Właściwy sąd powsżechnY W Poznan]u.

żaiac2njkiem nr 1 do ninieiszej umowy iest plotokół róźnic,

VJYKONAWCA: zAMAWlAJĄcY:
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