Nr sprawy: PT.2370.1.2011

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NYSIE
48–300 Nysa, ul. Chopina 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nysie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.” w ilości:
olej napędowy ON do 20.000 litrów
etylina PB 95 do 10.000 litrów

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
„Ustawą”.
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st. bryg. mgr inż. Marek Makówka
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Rozdział 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w okresie roku 2012, w ilości:
olej napędowy ON do 20.000 litrów
etylina Pb 95 do 10.000 litrów

Dostawa paliwa winna odbywać się sukcesywnie zgodnie z częściowym zamówieniem
złożonym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni do stacji paliw w:
JRG Nr 1 z siedzibą w Nysie, ul. Chopina 5,
JRG Nr 2 z siedzibą w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 4,
JRG Nr 3 z siedzibą w Paczkowie, ul. Jagiellońska 2a,

2) Nazwa i kod CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia:
09.13.21.00-4 –etylina bezołowiowa
09.13.41.00-8 -olej napędowy

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przetłaczanego paliwa posiadały
stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość
przetłoczonego paliwa z cysterny Dostawcy do zbiorników Odbiorcy.
7) Zamawiający wymaga zapewnienie ciągłości dostaw, a w przypadku prowadzenia
długotrwałej akcji ratowniczo- gaśniczej, Dostawca umożliwienie skorzystania z napełniania
pojazdów Zamawiającego na swoich stacjach w pierwszej kolejności, lub zapewnienie dostawę
paliw na teren akcji ratowniczo-gaśniczej.
Rozdział 2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego od dnia
01.11.2012 r. do dnia 31.12.2012r..
Rozdział 3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania art. 22
ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców
oświadczenie – na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Rozdział 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku
niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez
wykonawcę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do
niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez
wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez
zamawiającego.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające
pełnomocnictwo.
5) Dokumenty załączone do oferty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność z oryginałem”.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
9) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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10) Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia
udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11) Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
– nazwa i adres wykonawcy,
– „Oferta na: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Nysie
na 2012r.”- z dopiskiem nie otwierać przed dniem 21.12.2012r. godz. 1030.
13) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone
jak w punkcie 4.12 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
14) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział 5. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
2) Kryteria oceny oferty:
a) cena brutto oferty - 80%
b) ilość stacji na terenie powiatu nyskiego - 20%

ad. a) Obliczana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena spośród ważnych ofert
------------------------------------------------ x 100%
cena oferty badanej

ad. b) Obliczana będzie według następującego wzoru:
najmniejsza ilość stacji
------------------------------------------------ x 100%
Ilość stacji oferty badanej

3) Każda oferta uzyska ocenę punktową wynikającą z łącznej ilości punktów przyznanych
danej ofercie od członków komisji pomnożoną przez wagę (współczynnik wynikający z
procentowego udziału) kryterium w ocenie – gdzie waga dla : ceny-0,80, ilość stacji-0,20.
4) Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi

oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na
niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmian w treści zamówienia.
5) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
Rozdział 6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ
OFERTA.
1) Formularz oferty – na załączniku nr 1.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 4.
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4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5) Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.
Rozdział 7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
1) Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj. koszty transportu, ubezpieczenia i itp. W cenie powinny być również
uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i
usług- VAT i podatkami lokalnymi. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową
brutto zawierającą podatek od towarów i usług VAT.
2) Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązku Oferenta zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
3) Sposób obliczenia ceny:
Oferent podaje cenę dla danego zadania w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji poprzez wypełnienie kolumn (3), (4), (5) i (7). W
kolumnie (3) Oferent poda cenę jednostkową brutto za 1 litr paliwa, w kolumnie (4) wskaźnik
obniżki ceny, w kolumnie (5) cenę brutto za 1 litr paliwa po uwzględnieniu wskaźnika obniżki,
natomiast w kolumnie (7) iloczyn ilości (litrów) i ceny jednostkowej (5x6).
W formularzu ofertowym należy wpisać wartość netto + wartość podatku VAT = wartość
brutto.
Rozdział 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozdział 9. WADIUM
Wadium nie jest wymagane.
Rozdział 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1) Ofertę należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nysie, ul. Chopina 5 w terminie do dnia 21.12.2011 r. do godz. 10:00.
2) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1) Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2011 r. o godz. 10.30 w sali
wykładowej budynek B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Nysie, ul. Chopina 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
3) Informacje, o których mowa w punkcie 2), zamawiający przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Rozdział 13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) st. kpt. inż. Tomasz Jarema, tel. 077 4090812, e-mail: t.jarema@straz-pozarna.nysa.pl
w dni robocze od godz. 800 do 1400.
2. Adres do korespondencji:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PT.2370.1.2011

Strona 5 z 12

Komenda Powiatowa PSP w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Chopina 5, fax. 77 40 90 829
3. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej
pod wskazany adres.
Rozdział 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.
1) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w treści projektu umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi
na te zmiany zgodę.
Rozdział 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej ” określające zasady wnoszenia, odwołań i
skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
Rozdział 16. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
nr 1 - formularz oferty dla przedmiotu zamówienia,
nr 2 - formularz cenowy dla przedmiotu zamówienia,
nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
nr 5 - projekt umowy sprzedaży przedmiotu zamówienia,
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Załącznik nr 1
............................................................
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

Nazwa Wykonawcy:
….........................................................................................................................................
Ulica: …............................... nr domu : …......................... nr lokalu : ...............................
Kod pocztowy : __ __ - __ __ __ miejscowość : ….........................................................
NIP : __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ REGON : __ __ __ __ __ __ __ __ __
Internet : http:// e-mail : : …............................................................................................
nr telefonu : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nr faxu : __ __ __ __ __ __ __ _ __

FORMULARZ OFERTOWY
1) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę paliw płynnych
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od
01.01.2012r. do 31.12.2012r.” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i ofertą za cenę:
cena netto za całość : ........................................................... zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto za całość: ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
cena jednostkowa olej napędowy ON: ........................................................... zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto olej napędowy ON: ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
cena jednostkowa etylina bezołowiowa Pb 95 : ........................................................... zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto etylina bezołowiowa Pb 95 : ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
2) Termin płatności wynosi 21 dni od daty dostarczenia towaru i wpłynięcia prawidłowo
wystawionej faktury.
3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia 01.01.2012r. do
31.12.2012r..
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
3) Parafowany wzór umowy

............................., dnia
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Załącznik nr 2
............................................................
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

Nazwa Wykonawcy:
….........................................................................................................................................
Ulica: …............................... nr domu : …......................... nr lokalu : ...............................
Kod pocztowy : __ __ - __ __ __ miejscowość : ….........................................................
NIP : __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ REGON : __ __ __ __ __ __ __ __ __
Internet : http:// e-mail : : …............................................................................................
nr telefonu : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nr faxu : __ __ __ __ __ __ __ _ __

FORMULARZ CENOWY
Oświadczamy, że średnia cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia z dnia 8.11.2011r
wynosiła odpowiednio (należy wpisać w kol. 3 z tab.):
UWAGA! Średnia cena zostanie przyjęta do oceny ofert jako cena brutto za 1 litr paliwa.

Lp.

Nazwa paliwa

Cena
brutto za
1 litr

1

2

3

1.

Olej
napędowy

2.

Etylina
bezołowiowa

Upust ceny
(niezmienny w
okresie
obowiązywania
umowy)

Cena brutto za
1 litr po
uwzględnieniu
wskaźnika
obniżki

Szacunkowa
ilość

Wartość
5x6

4

5

6

7

OGÓŁEM CENA BRUTTO (netto + VAT)………………………………….

3.

Ilość stacji na terenie
powiatu nyskiego.

............................., dnia
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Załącznik nr 3
............................................................
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Dostawę paliw płynnych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od
01.01.2012r. do 31.12.2012r.” realizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Nysie oświadczamy, że:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonej
działalności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
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 publicznego.
Ponadto oświadczamy, że :
1.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu;
2. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (siwz) wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, projektem umowy oraz
załącznikami do siwz, akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, tj. przez 30 dni licząc
od terminu składania ofert, o którym mowa w siwz;
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w siwz w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.

............................., dnia .........................
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Załącznik nr 4
............................................................
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie w okresie od
01.01.2012r. do 31.12.2012r.” realizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Nysie składamy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w którym
szczegółowo określono przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie
zamówienia.

............................., dnia .........................
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Załącznik nr 5

Projekt

UMOWA SPRZEDAŻY nr PT.2370.1.2011
zawarta w dniu …............... 2011 r., w Nysie, pomiędzy
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
ul. Chopina 5, 48-300 Nysa
NIP: 754-19-62-528; REGON: 531419587
reprezentowaną przez:
st. bryg. Marka MAKÓWKĘ – Komendanta Powiatowego
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą:
.....................................................................................................
zarejestrowaną w pod numerem KRS:………………………………...
NIP: ………………………REGON:………………………………………...…
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych(Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655)
§1
1. Umowa określa warunki sprzedaży paliw oferowanych przez WYKONAWCĘ na
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia:
a) olej napędowy ON do 20.000 litrów
b) etylina Pb 95 do 10.000 litrów
3. Podane ilości paliw płynnych są określone szacunkowo i mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, wynikające z ilości interwencji ratowniczych i
wyjazdów samochodów służbowych.
4. WYKONAWCA oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materiale, zaplecze techniczne i
osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją
wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży paliwa zgodnego z obowiązującymi
normami.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………..2011r.
uwzględniając koszty transportu wynosi:
cena netto za całość : ........................................................... zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto za całość: ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
cena jednostkowa olej napędowy ON: ........................................................... zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto olej napędowy ON: ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
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cena jednostkowa etylina bezołowiowa Pb 95 : ........................................................ zł.
VAT ........................................................... zł
cena brutto etylina bezołowiowa Pb 95 : ........................................................... zł.
(słownie ...................................................................................................)
2. Obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie wg cen obowiązujących w dniu
zakupu pomniejszonych o upust w wysokości …….zł/litr.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci ustaloną w ust. 2 cenę WYKONAWCY na wskazane
konto bankowe w terminie do 21 dni od daty sprzedaży i wpłynięcia faktury.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2012r. do
31.12.2012r..
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
cena paliwa po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na
rynku paliw, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu
wykonania części zamówienia.
§4
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zawartej
umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego kodeks cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§5
1. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnego aneksu.
2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
oferta WYKONAWCY wraz z wypełnionymi załącznikami.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………..

………………………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej)

(data i podpis osoby upoważnionej)
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