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ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Zamawiającym jest:  
Gmina Miasta Gdyni,  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia, woj. pomorskie 
NIP 586-002-28-60 
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.  

1.2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Administracyjny 
tel. 58 668 86 60 
fax 58 668 86 62 
e-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl 

1.3. Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

ROZDZIAŁ 2 POSTĘPOWANIE 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa samochodowego PB95, Pb98, )N, LPG do łącznej 
wartości 752 000,00 PLN brutto. Paliwo zakupywane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb 
Zamawiającego, w cenach wskazanych na dystrybutorze w dniu tankowania, pomniejszone o 
udzielony przez Wykonawcę upust. 

3.2. Kody CPV: 910 

ROZDZIAŁ 4 OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 7 USTAWY PZP 

4. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu  

art. 2 pkt 7 ustawy Pzp  
4. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.  
 

ROZDZIAŁ 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 

ROZDZIAŁ 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

6.1 Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.:  

6.1.1. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 
6.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej; 

opisane w pkt 6.2 przez Zamawiającego, oraz  
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
6.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.  
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

6.2.1. posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub handlowej 
określone przepisami ustawy tj. posiada.: koncesje na obrót paliwami ciekłymi w zakresie 
obrotu objętego niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 wraz z 
późniejszymi zmianami)  
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6.2.2. posiada zdolność techniczną tj.: dysponuje siecią stacji dystrybucji paliw samochodowych 
na terenie całego kraju, w których można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup 
paliw płynnych  

ROZDZIAŁ 7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA. 

7.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że 
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do 
oferty). 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 
do SIWZ), 

7.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 
7.1.3. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na 

zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi 
załącznik nr 6 do siwz. 

7.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których 
Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają 
warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w 
przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 

7.2.1 aktualną koncesję, o której mowa w pkt 6.2.1, na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z 
przepisami w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., 
poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami, 

7.2.2 wykaz sieci stacji dystrybucji paliw samochodowych na terenie całego kraju, w których 
można dokonywać transakcji bezgotówkowych na zakup paliw płynnych, 

7.2.3 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy 
Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego 
dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG); 

7.2.4 Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez 
wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Oświadczenie należy złożyć w miejscu, o którym mowa w pkt 15.1 siwz. 
7.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub 
przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

7.5 Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem 
warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
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w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 7.2.3 do 7.2.4, potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7.6 Wszystkie oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o 
których mowa w rozdziale 7, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7.8 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną 
wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

7.9 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”. 

ROZDZIAŁ 8 WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 

8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie 
braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 
Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie 
łącznie. 

8.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

ROZDZIAŁ 9 POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i firmy 
podwykonawców wskazuje w ofercie.  

9.2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje w ofercie również nazwy podwykonawców.  

9.3. W przypadku powierzenia realizacji części dostaw/prac podwykonawcom, na których zasoby 
Wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca 
będzie zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez 
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

9.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i 
dostawy wykonane przez podwykonawców.  

ROZDZIAŁ 10 WYKONAWCY WPISANI DO URZĘDOWYCH WYKAZÓW 
ZATWIERDZONYCH WYKONAWCÓW LUB WYKONAWCY 
CERTYFIKOWANI PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SPEŁNIAJĄCE 
WYMOGI EUROPEJSKICH NORM CERTYFIKACJI. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ 
lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 7.2 – 7.3. Złożenie 
zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców i 
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podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 11 OFERTA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  

11.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie 
wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

11.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
11.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 

do SIWZ, 
11.2.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 
11.2.3. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 
innych podmiotów (załącznik nr 6 do SIWZ), 

11.2.4. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w 
publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres 
internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania 
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający 
może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na 
język polski, 

11.2.5. Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca 
występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady 
reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

ROZDZIAŁ 12 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

12.1 Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w 
języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

12.3 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
12.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12.5 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna 
zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.  

12.6 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 

12.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie 
się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 

12.8 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne. 

12.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
12.10 Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, 

nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie 
oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział  Administracyjny Urzędu Miasta Gdyni  
kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
Przetarg nieograniczony na dostawę „paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni” Nie 
otwierać przed 06.12.2016 r. godz. 10:00 

12.11 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt 12.10, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź 
przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 

12.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12.13 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 
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wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” 
lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 12.10. 

12.14 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

12.15 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 

12.16 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.17 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI I FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną 
(za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu 
jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności 
formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu 
złożonej przez wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla 
których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub mailem każda 
ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

13.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
 Joanna Lompert – inspektor tel.: 58 6688664; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 

16:00, 
 .Michał Krupiczowicz. – inspektor, tel. 58 6688669 od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 

do 16:00, 
13.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów 

SIWZ. 
13.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje 

zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres/nr faksu /adres email Zamawiającego, podany w 
Rozdziale 1 SIWZ. 

13.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.4, niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 13.5  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 13.5. 

13.8. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na 
której zamieszczono SIWZ. 

13.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 
zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

ROZDZIAŁ 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 
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14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2016 r., godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego:  
kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

15.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2016 r., godz. 10:00 w  siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny ul. Partyzantów 42 w Gdyni  

15.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie 
złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

15.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

ROZDZIAŁ 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. Cenę oferty  należy podać w wartości netto i brutto. 
16.2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

specyfikacji. 
16.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. Cenę 
oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.4. Cena Oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

16.5. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę 
za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę 
podaną liczbą. 

ROZDZIAŁ 17 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich 
wagą: 

 
17.1.1 wielkość udzielonego upustu                                    –  60 % 
17.1.2 dostępność sieci dystrybucyjnej                                 – 30 % 
17.1.3 cena oferty                                                                  – 10 % 

 100 % 
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt 17.1.1 – 17.1.3 ustala się punktację od 0 do 10. 

 
ad. 17.1.1  Wielkość udzielonego upustu  U 
 
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wysokości udzielonego upustu podanego przez 
Wykonawcę w  formularzu ofertowym ( zał. nr 1). 
Punkty będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 
 

Ub 
U = -------  x  60  

Uw 
U - liczba punktów 
Uw - wysokość najwyższego upust 
Ub - wysokość upustu badanej oferty 
 
Wykonawca, który udzieli najwyższego upustu otrzymuje 60 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej 
według powyższego wzoru. 
 
ad. 17.1.2 Dostępność sieci dystrybucji D 
Każdemu wykonawcy zostaną przyznane „małe” punkty zgodnie z opisem poniższej tabeli 
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Lp. Zakres terytorialny/ilość stacji Ilość stacji Małe 

punkty 
 Min. 2 10 1 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 

paliw w obrębie Gminy  Miasta Gdyni 3 i więcej 16 
Min 10 3 2 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 

paliw w obrębie woj. Pomorskiego, z 
wyłączeniem pkt. 1 

11 i więcej 5 

Min 50 2 3 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 
paliw na terenie państwa polskiego z 
wyłączeniem pkt. 2 

51 i więcej 4 

Min 4 3 4 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 
paliw na trasie krajowej nr 7: Gdynia-
Warszawa z wyłączeniem pkt. 2 

6 i więcej 5 

 
Wykonawca, który zgromadzi największą liczbę małych punktów otrzyma 30 punktów dużych. 
Pozostali wykonawcy otrzymają duże punkty wg wzoru. 
 

Db  
D =    -------    x  30  

Dw 
 

D – liczba punktów 
Dw – najwyższa ilość małych punktów otrzymanych przez Wykonawcę 
Db – wysokość małych punktów badanej oferty 
  
ad. 17.1.3 Cena oferty (średnia cena produktu z 7 dni sprzed dnia złożenia oferty) C: 
 

• Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w   
formularzu ofertowym ( zał. Nr 1). 

• Oferta z najwyższą ceną otrzyma 10 punktów 
 
 

Cn 
   P = ---------  x  10 = ilość punktów 

Cb      
 
 P – liczba punktów  

                      Cn- cena najniższa ze złożonych ofert 
                      Cb- cena badanej oferty 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

 
 

ROZDZIAŁ 18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 
załącznik nr 7 do siwz. 

18.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
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to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób 

18.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 20.6, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

18.5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 
współpracy uczestników postępowania.  

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.  

18.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie 
prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

18.8. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z 
art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie 
wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki 
wprowadzenia przewidziano w pkt 18.8.1. 

18.8.1 zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku od 
towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wysokość wynagrodzenia 
zostanie zmieniona na zasadach  określonych w umowie 

ROZDZIAŁ 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej 
określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

ROZDZIAŁ 20 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Pzp. Wszelkie 
informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są 
wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące bezgotówkowych transakcji płatniczych 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór), 
Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 
Załącznik nr 7 - Wzór umowy, 
 
 
Gdynia, dnia …………….. 

 SIWZ Sporządził:……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Gmina Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia  
 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca ).................................... /Nr PESEL(osoba fizyczna)……………... 

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy ……………………………………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie zamówienia nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na dostawę paliwa samochodowego   

składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy: 
 

Lp. asortyment Cena 
jednostkowa 
netto za 1 litr 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1 litr 

1 Pb 95   
2 Pb 98   
3 ON   
4 LPG   
    

 
 

 
 
Od oferowanej ceny udzielamy upustu w wysokości  ...........% / litr paliwa. 
 
 
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2018 r.  
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3. Oświadczamy, iż posiadamy sieć dystrybucji oferowanego paliwa w minimalnej wielkości: 

 
Lp. Zakres terytorialny/ilość stacji Ilość stacji 
1 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 

paliw w obrębie Gminy  Miasta 
Gdyni 

 

2 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 
paliw w obrębie woj. Pomorskiego, 
z wyłączeniem pkt. 1 

 

3 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 
paliw na terenie państwa polskiego 
z wyłączeniem pkt. 2 

 

4 Ilość posiadanych stacji dystrybucji 
paliw na trasie krajowej nr 7: 
Gdynia-Warszawa z wyłączeniem 
pkt. 2 

 

 

4. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz. U. 
Nr z 2013r. , poz. 907z późn. zm.) 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

 

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę 
podwykonawcy)*:…………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
………………….. 

c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w 
ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) *:  

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

 *niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (załącznik nr 7) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

9. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

10. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury. 

11. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 
wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

12. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 

13. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 



 

 11 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

 

.................................., dnia ................... 
 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, co następuje:  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

...................... dnia .....................  
............................................................ 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:  

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także KRS/CEiDG)  
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, co następuje:  

 
OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 6.2 SIWZ.  
 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  

 
OSWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt 6.2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..……………………………………………………………………………………………………………….……
………………………….……………………..................................................................................................w 
następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………..………………………………………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  
 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie dotyczące bezgotówkowych transakcji płatniczych 
 

 

Oświadczamy, iż dysponujemy systemem umożliwiającym dokonywanie zakupu paliw samochodowych 

poprzez korzystanie z bezgotówkowych transakcji płatniczych za pomocą kart paliwowych. 

 

Oświadczamy, iż wszystkie stacje paliwowe zaopatrzone są w odpowiedni terminal dedykowany kartom 

paliwowym oraz, że każda z kart paliwowych opatrzona będzie indywidualnym kodem cyfrowym. 

 

 

 

 

........................., dn. ............................ 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, 

których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których 

mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto Gdynia 

którego przedmiotem jest  ..................................................... oświadczamy, że: 

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.* 

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

wykonawcą .............................................. . W załączeniu przedstawiamy informację i dowody o wpływie 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.* 

 

* - skreślić niewłaściwe 

 

............................ dnia .................................  

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia 

publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
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 ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
 

_______________________ 
pieczątka firmowa Podmiotu  

Z O B O W I Ą Z A N I E   P O D M I O T U 
 
 
1. Nazwa i adres Podmiotu: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres): 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. następujących zasobów*:  
 

3a) doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia:   ....... 
 
*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X  

 
4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy 
…………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data:       ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Podmiotu) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
 
 

WZÓR UMOWY 
(wzór umowy załącza zamawiający) 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

U M O W A   nr ……………... 
 

Zawarta dnia ……………..roku w wyniku zamówienia publicznego nr w trybie przetargu 
nieograniczonego, prowadzonego w sprawie nr SA.271…..2016, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni – Urzędem Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 NIP: 586-002-28-60, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez sekretarza miasta 
Jerzego Zająca; na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr 1270/15/VII/S Prezydenta 
Miasta Gdyni, z dnia 17.03.2015.r.; w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta Jerzemu Zającowi 
spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdyni;  

a firmą …………………….. 

reprezentowaną przez………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

  
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup  paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni  przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54 w  Gdyni   w  zakresie określonym w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną 
część niniejszej umowy, do wartości 752 000,00 PLN brutto. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 120 szt. kart upoważniających Zamawiającego do dokonywania 
bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw oznaczonych emblematem stacji 
paliwowych, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy, z zastrzeżeniem, że powyższe Transakcje 
dotyczyć będą wyłącznie przedmiotu umowy określonego w zał. nr  1 SIWZ. 

  
§ 2 

1. Karty umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa samochodowego wystawione zostaną na numer 
rejestracyjny samochodu Zamawiającego lub nazwisko kierowcy Zamawiającego na podstawie wniosku 
Zamawiającego. Wnioski, o których mowa wyżej składane będą w formie pisemnej z pieczęcią 
Zamawiającego oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego. Wnioski 
zawierały będą informację o limitach obowiązujących na poszczególnych kartach, tj. ilość lub wartość 
kupowanego produktu, rodzaju paliwa kupowanego dzięki posiadanej karcie. 

2. Karty o których mowa wyżej zostaną wydane w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
3. Każda z otrzymanych kart opatrzona zostanie poufnym pinem. 
4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty z winy Zamawiającego Wykonawca dostarczy nowy egzemplarz 

karty, za odpłatnością w kwocie do 20 zł za sztukę. 
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§ 3 
Umowę zawiera się na czas określony począwszy od  dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia  31 grudnia 2018 r. lub do 

wyczerpania środków. 
 
 

§ 4 
1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Joanna Lompert – 

Inspektor Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni 
Nr tel: 58/ 668 86 64 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony  Dostawcy sprawować będzie 
 

 
§ 5 

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 2 Dostawca obciąży Zamawiającego według cen 
obowiązujących na stacji, na której dokonano bezgotówkowej transakcji, w dniu dokonania tejże transakcji, z 
uwzględnieniem upustu, o którym mowa w zał. nr  1. 
 
 

§ 6 
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa samochodowego będzie dokonywana przez Zamawiającego w 

oparciu o ilość zakupionego paliwa na podstawie wydruku wszystkich transakcji za dany okres 
rozliczeniowy, z uwzględnieniem warunków cenowych określonych w załączniku nr 1 

2. Faktura VAT będzie wystawiona na: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 
Gdynia, NIP: 586-002-28-60 

3. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo musi być skorygowana przez Wykonawcę  
fakturą korygującą wraz z załącznikami. Terminy płatności rozpoczynają bieg od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury korygującej. 

4. Termin płatności określa się na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty 

upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym.  
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu Wierzytelności  Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiot umowy na osoby trzecie.  
8. Wykonawca może dochodzić zapłaty od Zamawiającego odsetek ustawowych w przypadku zwłoki 

Zamawiającego w zapłacie należności za wykonany przedmiot umowy. 
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej  
10. NIP: 586-002-28-60 
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktur bez podpisu osób upoważnionych ze swej 

strony. 
12. Faktury winny być złożone najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po okresie    
      rozliczeniowym 
13. Faktura będzie zawierała dane o kwocie, ilości i rodzaju zakupionego paliwa w rozbiciu  
       na  każdy pojazd. 

 
 

 § 7 
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej  umowy. 
2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z 29.01.2004r. oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 

 
§ 9 

      Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 
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