Zamawiający:
Zakład Komunikacji Miejskiej
Spółka z o. o. w Białogardzie
ul . Ustronie Miejskie 1
78 – 200 Białogard
NIP : 672-15-17-771
tel. 094 3120370
e-mail: zkmb@wp.pl
Adres strony internetowej: www.zkmb.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro
i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
1. Nazwa zamówienia:

“Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej
Spółka z o. o. w Białogardzie”.
Oznaczenie sprawy:

L.dz. 57/2017

Tryb zamówienia

-

przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia -

dostawa

Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

26 stycznia 2017 r., godz. 11:00
26 stycznia 2017 r., godz. 12:00

Białogard, dnia 18.01.2017r.
Zatwierdzam
mgr Andrzej Adamczewski
Prezes Zarządu ZKM Sp. z o.o.
w Białogardzie
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2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
( zwana dalej SIWZ ):
2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwana dalej „ ustawą Pzp”
(Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm. )
2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)
2.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
2.5 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r.
poz. 184 ze zm.)
2.6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
2.7 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
2.8 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2016 r.
poz.380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Określenie przedmiotu zamówienia :
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego zwanego dalej "paliwem"
dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Białogardzie w ilości: 145 000 litrów
spełniającego normę PN-EN 590.
3.2 Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 09.13.41.00-8
4. Termin wykonania umowy.
4.1 Oferent powinien zapewnić ciągłość dostaw paliwa do zbiornika Zamawiającego
w wymaganym terminie, który ustalony jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2018 r.
4.2 Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
stwierdzonego odstępstwa od normy dostarczonego paliwa oraz nie dostarczania
go w wyznaczonych terminach.
4.3 Dostawy oleju napędowego będą odbywać się w okresach co ok.20 dni w ilości ok. 4 m³
4.4 Zamawiający zastrzega sobie zakup paliwa od wykonawców posiadających koncesję
na obrót paliwami ciekłymi na terytorium RP.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
c) Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń zawartych
w zał. 2 i 3 do SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna zachowanie terminu w przypadku przesłania informacji
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie skanu
drogą elektroniczną lub faksu pod warunkiem
niezwłocznego przesłania oryginału
dokumentu do Zamawiającego;
3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012, poz. 1059);
5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
7) świadectwa jakości/certyfikat.
8) Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub Wykonawcy
mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają oświadczenia i dokumenty będące
odpowiednikami powyższych dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedstawiając pełnomocnictwo.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany
jest przedstawić oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania, natomiast oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu podmioty składają wspólnie.
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7. Inne wymagania stawiane przez Zamawiającego, warunki techniczne oraz zasady
zmiany cen i rozliczeń paliwa.
7.1 Dostarczane paliwo musi spełniać Normę:
OLEJ NAPĘDOWY (CPV) 09134100-8
7.2 Paliwo dostarczane będzie autocysternami loco magazyn Zamawiającego , Stacja Paliw przy
ul. Ustronie Miejskie 1 , 78-200 Białogard w godzinach od 7.00 do 15.00. w dniach
od poniedziałku do piątku.
7.3 Cząstkowe dostawy będą realizowane, na podstawie zamówienia złożonego przez
Zamawiającego telefonicznie, nie później niż 2 dni od otrzymania zamówienia przez
Oferenta.
7.4 Oferent zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta
paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.
danej partii
Ewentualne wystąpienie niezgodności w ateście na paliwo
z parametrami fizykochemicznymi zawartymi w warunkach technicznych wykazanych
w przedstawionej ofercie będzie uznane za dostarczone niezgodnie z zamówieniem i będzie
podlegało reklamacji.
7.5 Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania , który powinien zawierać :
- temperaturę nalewu paliwa ,
- objętość w m³ w temperaturze nalewu ,
- gęstość paliwa w temperaturze + 15° C oraz masę produktu w kg i objętość
w temperaturze + 15° C.
7.6 Zamawiający będzie pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie. Kierowca autocysterny
dostarczającej paliwo musi posiadać upoważnienie do reprezentowania Dostawcy przy
pobieraniu próbek.
7.7 Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa
do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Oferenta.
7.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania na koszt Oferenta badań
laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości dostarczanego paliwa
z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie w przypadku komisyjnego
stwierdzenia możliwości zaistnienia niezgodności co do parametrów dostarczanego paliwa.
Ewentualne ujawnienia niezgodności poszczególnych parametrów próbki paliw danej
dostawy z przedstawionymi w ofercie będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem
i będzie podlegało reklamacji.
7.9 W przypadku zgłoszenia reklamacji Oferent zobowiązuje się w ciągu 12 godzin
od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej
samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo
które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy w ilości zgodnej z pomiarem
dokonanym przed wlewem do zbiornika.
7.10 Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną
partię paliwa.
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7.11 Rozliczenie dostwa paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1,
tj. w temperaturze referencyjnej + 15° C.
7.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty ogólnej zamówionej ilości paliw.
7.13 Płatności za dostarczone paliwo będą dokonywane zgodnie z terminem płatności
wskazanym w ofercie licząc od daty dostarczenia faktury.
7.14 Zmiany ceny mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku zmiany ceny producenta.
7.15 Oferent zobowiązany jest do obniżenia ceny za dostawę produktu w przypadku
obniżenia ceny przez producenta. Jako obowiązującą przyjmuje się cenę z dnia nalewu
produktu .
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiajającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
w godzinach od 7:00 do 13:00 w dni robocze Zamawiającego.
1) pisemnie, na poniższy adres:
Zakład Komunikaci Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Białogard.
2) e-mailem: zkmb@wp.pl
8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
8.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie,
lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i dokumentów
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
8.4 Zapytania do SIWZ można przesłać drogą elektroniczną na adres: zkmb@wp.pl
8.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

6

8.9 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
8.10 Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.11 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
także na tej stronie.
8.12 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.13 O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona
na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Wojciech Suchocki – tel. 692422026
2) Grażyna Kamecka – tel. 94 312-0370
10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma
nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność
przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym.
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Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie
przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno
ponumerowanych stronach. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę
uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się by strony oferty były połączone w sposób trwały.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę
oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę. Koszty opracowania i dostarczenia oferty
oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ .
2) oświadczenia składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania –
załącznik 2 i 3;
3) ewentualnych pełnomocnictw (jeżeli dotyczy);
4) koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
5) świadectwa jakości/certyfikatu;
6) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503
z późn. zm.), a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako
część niejawna oferty.
Brak wystarczającego zabezpieczenia skutkuje tym, że Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za ujawnienie zastrzeżonej części oferty.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
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Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona Zamawiającemu w trwale
zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie) oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
,,Oferta na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Białogardzie”.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie ofert
z dopiskiem ZMIANA Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
13.1 Oferty należy składać w: sekretariacie ZKM Spółka z o. o. w Białogardzie, ul. Ustronie
Miejskie 1, lub wysłać na adres: ZKM Spółka z o. o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie
1 78-200 Białogard w terminie do dnia 26.01.2017 r. do godz.11:00.
13.2 Oferty zostaną otwarte w: ZKM Spółka z o. o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Białogard w Sali Narad w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 12.00.
13.3 Otwarcie ofert jest jawne.
13.4 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.5 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską.
13.6 Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.7 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę oferty stanowi wartość brutto wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
Cenę należy wyrazić w złotych polskich, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w
obliczeniu ceny.
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Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena jednostkowa za metr³ oleju napędowego powinna zostać ustalona poprzez odniesienie
się do ceny hurtowej netto PKN ORLEN opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl
pomniejszonej o wielkość stałego upustu, wyrażonego w % do dwóch miejsc po przecinku,
według stawek obowiązujących w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
Oferent określi cenę oferowaną netto, VAT, brutto w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, za realizację
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w formie określonej w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1).
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
Oferty w kryterium „Cena oferty” (C) będą oceniane według następującego wzoru:
100 – stała
1% = 1 pkt
Cena = C
najniższa cena ofertowa brutto
C= --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej brutto

Termin płatności – 40 %
Termin = T
100 – stała
Punkty w kryterium (T):
1) termin płatności 14 dni (minimalny) – 20 pkt
2) termin płatności 30 dni (maksymalny) – 40 pkt
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termin płatności oferty badanej
T= ------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalny termin płatności (30 dni)

Punkty łącznie: C + T = P
C – cena
T – termin
P – punkty łącznie
Cenę oferty stanowić będzie cena brutto podana w formularzu ofertowym .
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała
największą liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert, które uzyskają taką samą wartość oceny
końcowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z oferentami negocjacji w celu
wybrania najkorzystniejszej oferty. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen mniej korzystnych dla Zamawiającego niż zaoferowane w złożonej ofercie.
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje
wykonawcę o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.
16.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane drogą elektroniczną, lub w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane pocztą.
16.3 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta.
16.4 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
16.5 Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
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18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest integralną częścią
umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
1) zmniejszenia wielkości lub zakresu zamówienia.
2) konieczności wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy
ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
3) strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają
niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków
realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp zgodnie z działem VI ustawy
Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.
20. Informacje uzupełniające.
Zamawiający:
a) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
b) nie dopuszcza składania oferty częściowej,
c) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy,
d) nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych,
e) nie dopuszcza rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą w obcych walutach,
f) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
h) nie przewiduje zastosowania wymagań dotyczących promocji zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
i) jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom,
powinien wskazać w ofercie te części zamówienia, w których będą oni uczestniczyć,
j) Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia niektórych elementów zamówienia
podwykonawcom.
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21. Spis załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Formularz ofertowy
– załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 2 do SIWZ
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
– załącznik nr 3 do SIWZ
4. Wzór umowy
– załącznik nr 4 do SIWZ
5. Grupa kapitałowa
– załącznik nr 5.
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