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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA   ZAKUP

PALIW PŁYNNYCH BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ  95 

i OLEJU  NAPĘDOWEGO 

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 

Prawa Zamówień Publicznych 



 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1.1.Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Rzekuniu   ul  Kolonie  1  B  zaprasza  do  składania  ofert  w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 1.2.Przedmiotem  postępowania  jest  zamówienie  na  zakup  paliw  płynnych zgodnie  z  opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym  w załączniku Nr 1  do niniejszej specyfikacji.

 1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm.),  przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1.4. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  podmiotom,  które  pobrały  od  Zamawiającego 
Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

 1.5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

 a) „Zamawiający” – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu ul  Kolonia 1 B

 b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji.

 c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo Zamówień Publicznych.  (Dz.U.z 
2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm.),

 e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot  został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

 f) ”Wykonawca”  –  podmiot,  który  ubiega  się  o  wykonanie  Zamówienia,  złoży  ofertę  na 
wykonanie  Zamówienia  albo  zawrze  z  Zamawiającym  umowę  w  sprawie  wykonania 
Zamówienia.

 1.6. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

Nr konta bankowego: 9189220009 0002 469920000010

NIP: 758-00-00-255

Dokładny adres do korespondencji: 07 - 411 Rzekuń ul Kolonie 1 B

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 029 76173 78

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: stowrol @ vp.pl

Znak Postępowania: 2/2009

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 2.1.Przedmiotem Zamówienia jest zakup paliw płynnych w ilościach i rodzaju określonych w opisie

przedmiotu zamówienia zawartych  w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

 2.2. Realizacja zamówienia polega na tankowaniu paliwa do zbiorników własnych  należących do

 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu ul Kolonia 1 B.

 2.3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za  jakość sprzedawanych paliw płynnych.



 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 3.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie określonym w  opisie

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 3.2. Miejscem wykonania Zamówienia jest  stacja paliw Wykonawcy wskazana w ofercie.

 3.3.a) Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert wariantowych.

c) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających dla zamówienia

    podstawowego w przypadku zaistnienia takiej  potrzeby lub wprowadzenia nowego produktu.

d) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają minimum po jednej stacji do  

    sprzedaży paliw w granicach administracyjnych RP.

 3.4. Zamawiający określa Zakup paliw płynnych dla potrzeb:

Stacji  Paliw  ZGK w Rzekuniu ul Kolonia 1 B

 3.5. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY    

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 4.1.  Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 4.1.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych   

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4.1.3   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.1.4  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  art.  24 
Ustawy.

 4.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1  w  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie  4.1.2  wymagane  jest  posiadanie  niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia w zakresie sprzedaży paliw płynnych (tankowania zbiorników na paliwo)

              Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez
              Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

4.2.2 w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych 
nastąpi  na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których 
mowa w punkcie 5.1.1.
4.2.3  w  zakresie  warunku  wskazanego  w  punkcie  4.1.1  i  4.1.4  ocena  spełnienia  warunków 
szczegółowych  nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w punkcie 5.1.2.
4.2.4 o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają minimum po jednej stacji do  

                sprzedaży paliw w granicach administracyjnych RP.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia- nie spełnia” w 
oparciu o dokumenty załączone do oferty

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1  W  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  każdy  z 



Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1  Warunki  szczegółowe określone w punkcie  4.2.1 SIWZ – wraz z  ofertą  każdy z 
Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

5.1.2  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  4.2.2  SIWZ  -  wraz  z  ofertą  każdy  z 
Wykonawców  powinien  złożyć  oświadczenie  potwierdzające,  że  znajduje  się  w  sytuacji 
ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie Zamówienia;
5.1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - do ofert każdy z Wykonawców 
powinien załączyć:
a)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem 
składania ofert;
b) Aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
c)  Zaświadczenia  z  właściwego  Urzędu  Skarbowego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  podatków;  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
d)  Zaświadczenia  z  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem   opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne;  lub 
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub   rozłożenie 
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  wykonania  decyzji  właściwego  organu  – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,  

                e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia          
    właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

                określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, o niekaralności osób fizycznych, wystawionych
                 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
               f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
                pkt. 9 Ustawy Pzp, o niekaralności podmiotów zbiorowych, wystawionych nie wcześniej niż 6
                 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
            g) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
               Prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
             h/  informację  o   posiadaniu  minimum  po  jednej  stacji  do  sprzedaży  paliw  w 
granicach  administracyjnych RP.
            

6.   INFORMACJA  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1  Wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje  itp.  (dalej,  zbiorczo, 
„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

6. Zamawiający  dopuszcza  składanie  Korespondencji  za  pomocą  teleksu,  telefaksu  (na  numer 
wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 
1.6  SIWZ).  Korespondencję  uważa  się  za  złożoną  w  terminie,  jeżeli  jej  treść  dotarła  do 
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  jest:  w  sprawach  proceduralnych  i 
merytorycznych    -  Zbigniew Dąbrowski  029-7617378

8. WADIUM

8.1     Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa 
wadium na    kwotę: : - 10 000,00 PLN            



8.2.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w 
punkcie 11.1 SIWZ 

8.3  Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)  pieniądzu,  przelewem na  rachunek  bankowy Zamawiającego  wskazany w punkcie  1.6 
SIWZ;

b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
         dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
         109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
8.4  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty
        kserokopię  wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu
        należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę paliw płynnych”. W pozostałych przypadkach
        wymagane jest  dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
        Dokumenty, o których  mowa w punkcie 8.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
        którym Wykonawca jest  związany ofertą.

            W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu             w 
terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w 
punkcie 1.6 SIWZ.

     Zamawiający dokona   zwrotu wadium wykonawcom godnie z art. 46 ust.1 i ust.2 z zastrzeżeniem ust. 

     4a ustawy pzp, jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z art.46   

     ust.4, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności   

     wynikających z art.46 ust.4a i ust.5 pkt.1),pkt. 2) i pkt. 3) ustawy pzp.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1  Wykonawcy  zobowiązani  są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

10.2  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty, 
niezależnie  od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z  przygotowaniem i  złożeniem oferty.  Wykonawcy 
zobowiązują się  nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem art.93 ust. 4 Ustawy.

10.3 W cenach jednostkowych oferowanych paliw Pb – 95 i ON przedkładanych przez Wykonawcę 
będą  zawarte  wszelkie  cła,  podatki  i  inne  należności  płatne  przez  wykonawcę,  według  stanu 
prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

10.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane 
oraz  zaparafowane  lub  podpisane  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną  do  występowania  w imieniu 
Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione 
w  czytelny  sposób  i  parafowane  przez  Osoby  Uprawnione.  Dodatkowo,  w  przypadku  oferty 
składanej  przez  konsorcjum,  do  oferty  powinno  zostać  załączone  pełnomocnictwo  dla  Osoby 
Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo 
może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 

10.5  Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji 



             wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez 
             wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane 
             przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
             10.6   Na ofertę składają się następujące dokumenty.
             10.6.1 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ,
             10.6.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe
             udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.2 SIWZ - Załącznik nr 3.
             10.6.3 Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni
             od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
             10.6.4 Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie dotyczące Uzupełnionego Wzoru
             Umowy, o którym mowa w punkcie 13 SIWZ.
             10.6.5 Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.1 SIWZ.

            Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
            formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie
            wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty zgodnie z art.89 ust.1 ustawy pzp.
        10.7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
            składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie 
            rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
            zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa
            Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. Zmianami.).
        10.8  W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum
            spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie,
            potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum.
            W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet
            dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone
           dokumenty wskazane w punktach 5.1.2. oraz 5.1.3, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego
            z członków konsorcjum. Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
           udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
            zamówienia publicznego.
          10.9 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty
           wraz z załącznikami .
          10.10 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w
           taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
           stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości
           przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
           określonych w Ustawie.
           10.11 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
           kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: 
          „Oferta na zakup paliw płynnych  nie otwierać przed dniem 16.03.2009 r., godz. 11.35”
          Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
          oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
          10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
           uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
           zachowania formy pisemnej.
           10.13 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio
           punkt 10.11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA
           OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

11.1 Termin składania ofert upływa 16.03.2009r godz. 11.30 Oferty złożone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data 
i  godzina  wpływu  oferty  do  Zamawiającego,  a  nie  data  jej  wysłania  przesyłką  pocztową  czy 
kurierską.

11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: 

             Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu



                                   07-411 Rzekun ul Kolonie 1 B
              11.3     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.03.2009r godz.11:35

            11.4  Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym

                     Wykonawcom na ich wniosek.

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

          Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, ze 
wskazaniem stawki VAT-jeżeli występuje Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem zamówienia
Cena dla poszczególnych rodzajów paliwa może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty- załącznik nr 2 (związania ofertą)

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ 
(art. 91 pzp.)

WYKONAWCA WYLICZA CENĘ  W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB 

1. Cena detaliczna brutto litra benzyny bezołowiowej 95 określana przez wykonawcę na dzień w
             którym upływa termin składania ofert pomniejszona o stały oferowany  opust (jednakowy dla dwóch
             rodzajów paliwa).

2. Cena  detaliczna  brutto  litra  oleju  napędowego  określona  przez  wykonawcę  na  dzień  w którym 
upływa  termin  składania  ofert  pomniejszona  o  stały  oferowany  opust  (jednakowy  dla  dwóch 
rodzajów paliwa).

1 Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów( nazwa kryterium, waga,
sposób punktowania)

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzucenie,
otrzyma najwyższą sumę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne,
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.

Sposób punktacji w kryterium cena:

Cena benzyny bezołowiowej 95 -50 pkt
Cena oleju napędowego – 50pkt

Sposób wyliczenia punktacji za cenę litra benzyny bezołowiowej 95 jest następujący:
W1= Cn/Cp x 100 x 0,50

Cn- najniższa oferowana cena za litr benzyny bezołowiowej 95
Cp- cena oferty porównywanej
W1- Wynik

Sposób wyliczenia punktacji za cenę litra oleju napędowego 95 jest następujący:
W2= Cn/Cp x 100 x 0,50

Cn- najniższa oferowana cena za litr oleju napędowego
Cp- cena oferty porównywanej



W1- Wynik
Sposób wyliczenia sumy punktów w kryterium cena 
W= W1+ W2
W- suma przyznanych punktów w kryterium cena

2. Wynik.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość  punktów.

ZAMAWIAJCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
UMOWY.   

13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

13.1 Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę  najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa na wykonanie Zamówienia.

13.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia 
(dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi  w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz 
dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego 
Wzoru Umowy”.

13.3 Do oferty należy załączyć: Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby 
Uprawnione  oraz  oświadczenie  o  gotowości  zawarcia  umowy  z  Zamawiającym  na  warunkach 
Uzupełnionego Wzoru Umowy. Oświadczenie zawarte jest w druku oferty (formularzu). 

14.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY.

14.1   W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o 
terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2   Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

      Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o 
zamówienie  publiczne  doznał  uszczerbku  przysługują  środki  ochrony  prawnej  przewidziane  w 
DZIALE VI Ustawy prawa zamówień publicznych.

 15.1.  Protest   zgodnie z odpowiednimi zapisami w art. 180, art.181, art.182 i art.183 ustawy pzp. dla   
           postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
           podstawie art.11 ust.8.
 15.2. Odwołanie zgodnie z odpowiednimi zapisami w art. 184 dla  postępowań o wartości zamówienia   
           mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art.11 ust.8.
 15.3.  Skarga do sądu zgodnie z art. 194 do art.198 pzp.

16. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia;

2. Załącznik Nr 2: Formularz oferty;

3. Załącznik Nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik Nr 4: Wykaz zrealizowanych dostaw ; 



5. Załącznik Nr 5: Wzór umowy;
 



ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 09100000-0 Paliwa, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa, 09134100-8 –olej napędowy 

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw do zbiorników własnych stacji paliw Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu ul Kolonia 1 B

Lokalizacja.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dostaw paliw wymienionych do stacji paliw w Rzekuniu 
będącej własnością ZGK..

Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwa w trakcie trwania zamówienia.

1. benzyna bezołowiowa 95 - 170 000 litrów

2. olej napędowy                -    100 000 litrów                                                            

Benzyny  bezołowiowe,  oleje  napędowe   muszą  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  dla  paliw 
ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 19 października 2005 roku ( Dz. U. Nr 216 
poz .1825 z późniejszymi zmianami),oraz normach PN-EN 228, PN-EN 590 . 

Termin realizacji zamówienia.

Dostawy paliwa  w okresie : przez 12 m-cy 

Oferta powinna obejmować:  

1. cenę  brutto  jednego  litra  benzyny  bezołowiowej  95  obowiązująca  na  stacji  paliw  Wykonawcy, 
zawierającą stały opust cenowy wyrażony kwotowo lub procentowo.

2. cenę brutto jednego litra oleju napędowego obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy, zawierającą stały 
opust cenowy wyrażony kwotowo lub procentowo.

Termin płatności.

Nie krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

Warunki dostaw poszczególnych paliw.

Jednorazowa dostawa wyniesie maksymalnie :

- do 5000 litrów dla benzyny bezołowiowej 95,

- do 5000 litrów  dla oleju napędowego (letni i zimowy)

w dni robocze, w godzinach  od 7.00 do 19.00.

Podstawą wystawienia faktury  jest podpisanie dokumentu pobrania  WZ

Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w 
przedstawionym  asortymencie  paliw,  stosownie  do  rzeczywistych  potrzeb,  przy  zachowaniu  stałych 
opustów podanych w ofercie.

UWAGA:
Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, (za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które winno zostać złożone wyłącznie 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
 

FORMULARZ OFERTY

 
______________ dnia ___. ___ . ______r .

pełna nazwa wykonawcy
...............................................................
...............................................................
adres siedziby wykonawcy
...............................................................
Nr KRS .................................................
Nr NIP ..................................................
Nr REGON ...........................................
Nr konta bankowego
..............................................................
nr telefonu ............................................
nr telefaxu  ...........................................                  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
                                                                                W RZEKUNIU 
                                                                                07 - 411 RZEKUŃ UL KOLONIA 1 B

OFERTA

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu składamy ofertę wg poniższych cen jednostkowych paliw:

1. Zamówienie wykonamy w cenie jednostkowej:

a) za 1 litr benzyny bezołowiowej 95,………………..zł brutto,(wykonawca podaje cenę 
detaliczną na dzień w którym upływa termin składania ofert pomniejszoną o oferowany opust)

b) za 1 litr oleju napędowego………………………….. zł brutto,( wykonawca podaje cenę 
detaliczną na dzień w którym upływa termin składania ofert pomniejszoną o oferowany opust)

pomniejszoną opust wynoszący…………………. %,(wykonawca podaje wielkość oferowanego opustu, 
który jest jednakowy dla oferowanych rodzajów paliw)

W tym podatek V A T ………..%,

2. Oświadczamy, że oferowana wielkość opustu nie zostanie zmniejszona do końca trwania umowy. 

3. Proponujemy następujący termin płatności za pobrane paliwo: 30  dni od daty          
    wystawienia faktury VAT .  
    

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej 
zawartych.

5.  Wadium  w  kwocie  _______  zł   zostało  wniesione  w  dniu  _____________  w  formie 
_______________________________________ (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

6.  Oświadczamy,  że oferowane paliwa spełniają wymagania  jakościowe określone dla paliw ciekłych  w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku(Dz.U , Nr 216 poz.1825 
) oraz normach PN-EN 228, Pn-EN 590  i wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, w 



ramach  umowy,  zmian  ilościowych  w  przedstawionym  asortymencie,  stosownie  do  rzeczywistych 
potrzeb, przy zachowaniu opustów podanych w ofercie. 

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

8.    Oświadczamy, że załączony do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt    umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

9.    Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu  zamówienia.

Oświadczamy,  że  oferta  nie  zawiera  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /
Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

         Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ………………………………..

..........................................................................................   
                                        (podpis i pieczątka osoby upoważnionej przez Wykonawcy) 



Załącznik Nr 4

Wykaz wykonanych  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie.

Lp: Zamawiający Data 
wykonania

Przedmiot 
wykonywanej usługi Wartość brutto

Należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania dostawy np. referencje 

                                                                                                    ……………..……………………………….
                                                                                             (podpis osoby upoważnione przez Wykonawcę)



 załącznik Nr 3 do SIWZ

(Pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust.1 ustawy 
Pzp 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr         na dostawę paliw 
płynnych do stacji paliw  ZGK w Rzekuniu  oświadczamy że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają 
2. posiadamy niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy potencjałem technicznym  i 

osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie  innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie  podlegamy wykluczeniu  z  postępowania  na udzielenie  zamówienia  na podstawie  art.  24 

ust. 1 ustawy o prawie zam. publ., który mówi, iż „Z ubiegania się o udzielenie zamówienia pub-
licznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  prawomocnym   orzeczeniem  sądu  wydanym  w 
okresie  3 lat przed wszczęciem postępowania;,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony pra-
womocnym postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne,  które  prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione  w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizow-
anej  grupie  albo związku mających  na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione  w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizow-
anej  grupie  albo związku mających  na celu popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządy  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,   przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza pra-



womocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępst-
wo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępst-
wo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na pod-
stawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 1-3,     

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

                                                                                           ..........................................................
          (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)



Załącznik nr 

                                                                                                          Do oferty z dnia …………… 

Pieczęć Wykonawcy

Posiadanie stacji paliw w miejscowościach.

                                                                                          ................................................................
               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik Nr 5

Wzór umowy

U M O W A   Nr
 

zawarta w dniu …………………..2009 r.  w Rzekuniu w wyniku postępowania o zamówienie publiczne 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup paliw płynnych 
pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
 „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:
1.    ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
a…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………zwanym dalej ‘Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy - do zbiorników Stacji Paliw Zakładu Gospodarki

Komunalnej  w Rzekuniu   ul  Kolonie  1  B  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy z  dnia  16.03.2009r., 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostaw paliw w godzinach 7 00 -19 00  
3. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje przedstawiciel Zamawiającego w osobie

Pan  Stanisław Boruch Tel  029 761 73 78., a ze strony Wykonawcy 
Pan/ Pani ……………………………tel. ………………………

§ 2.

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pobrane paliwo z 
uwzględnieniem oferowanego opustu w wysokości:
………. %  ceny brutto za 1 litr lub ……. zł  dla benzyny bezołowiowej 95,
……….. %  ceny brutto za 1 litr lub ……. zł dla oleju napędowego,

2. Cena,  jaką   Zamawiający  zapłaci  za  dostawę  paliwa  wynikać  będzie  z  ilości  faktycznie 
dostarczonego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym dniu wykonawcę , pomniejszonej o 
…. % lub zł …… opustu wymienionego w ust.1.

3. Dostawy paliw rozliczane będą  każdorazowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym.

§ 3.

1. Paliwa  dostarczane  będą  do  zbiorników  zamawiającego  własnym  transportem  po  dokonaniu 
zamówienia.

§ 4.

1. Zamawiający będzie uiszczał należność za pobrane paliwa na podstawie faktury VAT, w terminie 
30  dni   od   daty  jej  otrzymania,  przelewem na  rachunek  bankowy Wykonawcy  wskazany na 
fakturze.

2. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



§ 5.

1. Opusty określone w § 2 ust.2 umowy są stałe i obowiązują przez cały okres związania umową.
2. Cena jednostkowa detaliczna może  ulec zmianie  jedynie  w przypadku zmian cen producentów- 

dostawców, dostawców kupujący zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji o zmianie ceny 
jednostkowej i jej powodów. 

§ 6
.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy na okres 12 m-cy.
 

§ 7.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw, spełniających wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 19 października 2005 r. oraz odpowiednio Normy:
PN-  EN  228,  PN-EN  590   i  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  paliwa  sprzedanego 
Zamawiającemu.

2. W wypadku stwierdzenia dostawy paliw o parametrach niezgodnych z  klasyfikacją  jakości oraz 
nieuwzględnieniu  zmiany cen w rozliczeniach stron,  Zamawiający może  rozwiązać umowę  bez 
wypowiedzenia po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. Zamawiający  zgłasza   Wykonawcy  pisemnie  pod  rygorem  nieważności  reklamacje  dotyczącą 
jakości   paliw kupowanych w ramach przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 14 dni 
roboczych od dnia ich stwierdzenia. Wykonawca dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ich 
wpływu do Wykonawcy.

4. Wszystkimi  kosztami,  związanymi  z  ewentualnymi   roszczeniami  spowodowanymi  złą  jakością 
paliwa Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych 
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 11.

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

§ 12.

Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu  dla  każdej  ze 
Stron.

      
WYKONAWCA                                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY
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