ZI.271.8.2012
ZATWIERDZIŁ:

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej
na potrzeby Gminy Nowy Kawęczyn na 2013 rok.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2012 r. o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2012 r. o godzinie 11:15

Nowy Kawęczyn grudzień.2012r.

1.

NAZWA I ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Nowy Kawęczyn w imieniu której działa Wójt Gminy – Włodzimierz Ciok
Adres siedziby: Nowy Kawęczyn 32,96-115 Nowy Kawęczyn, e-mail:
inwestycje@ugkaweczyn.pl
NIP 836-15-29-246, tel. 46 831-42-89, fax. 46 831-42-89
2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu ustawy,
opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami, a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa zamówień publicznych.
4) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
d) Kodeks cywilny.
e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej 95 oktanów.
Wspólny Słownik Zamówień:
09134100-8 - Olej napędowy,
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodu osobowego, autobusu,
samochodów strażackich i sprzętu silnikowego oraz, ciągnika rolniczego i pozostałego
sprzętu eksploatowanego przez Gminę Nowy Kawęczyn. Zakup paliwa będzie się odbywać
się sukcesywnie na zasadzie detalicznych bezgotówkowych tankowań do baków pojazdów, a
w przypadku sprzętu silnikowego do kanistrów.
2. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo przez okres 12 miesięcy wynosi:
- około 18.400 litrów oleju napędowego ON,
- około 1300 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95
2. Zamawiający wymaga aby proponowany przez Wykonawcę punkt tankowania paliw znajdował
się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego – Nowy Kawęczyn liczoną
najkrótszą drogą utwardzoną.
3.Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu w danej stacji, z
zastosowaniem stałego rabatu podanego w formularzu ofertowym.
Stały rabat nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów
oraz zakupienia mniejszych ilości paliw niż podane i nie może to stanowić podstawy do wnoszenia
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy sprzedaży paliw do wystawienia
Zamawiającemu faktury oraz dokumentu zawierającego:
- datę pobierania paliwa,
- markę i numer rejestracyjnego pojazdu,
- imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo,
- dzienna cena sprzedaży paliwa
- nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Sprzedawcę,
- rodzaj i ilość paliwa,
- zastosowany upust w stosunku do bieżącej ceny detalicznej (dopuszcza się możliwość
wskazania upustu na fakturze)
Faktura wraz z załącznikiem powinna zawierać pełny monitoring transakcji.
6. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:1999
- olej napędowy i PN-EN 228:1999 - benzyna bezołowiowa 95 oraz w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych ( Dz. U. nr 221 poz. 1441) zał. 1 i 2 .
7. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie
Zamawiającego właściwymi dokumentami.
8. Zakup odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego na zasadzie
detalicznych, bezgotówkowych tankowań pojazdów.
9. Wykonawca zapewni obsługę tankowania od godz. 7:00 do 17:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.3. Miejsce realizacji: Nowy Kaweczyn.
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
4.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust. 1
pkt. 7 ustawy PZP.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od 02 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę
wg załącznika nr 2 do SIWZ,
- aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami.
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6.5.
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6.7.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez
Wykonawcę wg załącznika do SIWZ
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie :
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez
Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez
Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez
Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ
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.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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 mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których
mowa w pkt 6.4.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.), należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków ( Zał. nr 2 do SIWZ)
Oświadczenie o spełnianiu warunków
2) Koncesja, zezwolenie lub licencja
Koncesja, zezwolenie lub licencja
3) Opłacona polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy
przedłożyć:
Lp.

7.3.
Lp.

7.4.
Lp.

Wymagany dokument
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. nr 3 i 4 do SIWZ)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2) Aktualny odpis lub oświadczenie
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Wymagany dokument
1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym
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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Inne wymagane dokumenty:
Wymagany dokument
1) Wypełniony Formularz oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ)
2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy
( odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
3) Wypełniony i parafowany projekt umowy - zał. Nr 5 do SIWZ

7.5 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak 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, tj. do dnia: 2012-12-27.
8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 8.1.
8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na
adres Zamawiającego: Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, 96-115 Nowy Kaweczyn faksem na
numer 46 831-42-89 lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@ugkaweczyn.pl
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
8.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
1.Piotr Adamczyk- inspektor tel.: 46 831-42-89 w.31.e-mail:inwestycje@ugkaweczyn.pl
9. W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO
KONTAKTU Z WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. 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.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
11.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
11.6. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
11.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
W przypadku korzystania z podwykonawcy, wykonawca przed podpisaniem umowy z
zamawiającym zobowiązany jest dostarczyć umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą,
określającą dokładnie zakres pracy podwykonawcy oraz należne mu wynagrodzenie za te
prace.
Wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu
zamawiającemu dowodu wpłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy

11.11. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i
oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa paliw
płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, 98 NIE OTWIERAĆ przed:
2012-12-19 godz. 1015". Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres
Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie.
11.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt
11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
11.14. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 ( I piętro-sekretariat)
do dnia 2012-12-27 do godz. 11:00.
12.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-12-27 o godz. 11:15, w siedzibie
Zamawiającego, świetlica.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
13.2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym wg. złącznika Nr 1 do SIWZ
13.3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
13.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
13.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. cena – 85 pkt

2. odległość dystrybutorów Wykonawcy od siedziby Zamawiającego – 15 pkt
14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
Nr
1
2

Nazwa kryterium
Cena (koszt)
Odległość dystrybutorów Wykonawcy od siedziby Zamawiającego

Nr kryterium
1

2

Waga
85%
15 %

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 85 * waga gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Odległość dystrybutora Wykonawcy od siedziby Zamawiającego:
1.Do 8 km -10 pkt
2.Do 8- 15 km – 5 pkt
3.powyżej 15 km – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów 15

14.2. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
14.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.4. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub
pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
14.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego 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.

14.7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.8 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
15.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.).
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
15.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający
umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.

15.4. 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 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.).
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej,
jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
16.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
16.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ( załącznik nr 5 do SIWZ).
18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na
określonych poniżej warunkach: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień umowy w przypadku:
a)
zmiany stawki podatku VAT,
b)
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pod
warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
c)
wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony,

18.3. oraz pozostałe zmiany, których na etapie postępowania jak i w chwili zawarcia
umowy, nie można było przewidzieć, pod warunkiem, że rabat zł/l podany w umowie
pozostanie bez zmian.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.).
19.3. Odwołanie przysługuj e wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.).
19.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
19.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

20. AUKCJA ELEKTRONICZNA
20.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21. POZOSTAŁE INFORMACJE
21.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr
1.
2
3,4
5

Nazwa załącznika
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Projekt umowy

ZI. 271.8.2012
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY na:
21.2 Dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95,
pełna nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
dokładny adres Wykonawcy
REGON: ................................................. NIP: ..........................................................................
Internet: http:// ............................................... e-mail: .................................................................
numer kierunkowy: ....................................Tel ...........................................................................
Fax ................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej 95 , na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, oferujemy wykonanie
przedmiotowego zamówienia za cenę:
................................ zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości ........................... zł
Słownie wartość brutto: ....................................................................... zł,
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Miejscem wykonywania dostawy będzie (proszę podać adres stacji i nr telefonu):
………………………………………………………………………………………………………...
tel. : ………………………………………………………………………. .
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego
skalkulowania naszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w SIWZ i akceptujemy je.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy załączony do SIWZ i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy z tak określonymi warunkami w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
ostatecznego terminu składania ofert.
6. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, w szczególności, że nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
albo zachodzą okoliczności umożliwiające ubieganie się o zamówienie określone w art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
7. Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie parametry określone przez
Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
8. Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagane prawem normy.
9. Spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych, tj. spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

10. Oświadczamy, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym
zamówieniem upoważniamy następujące osoby:
tel ..................................................................................
tel ..................................................................................

11. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
1

……………………………… ….

2. …………………………………….
3. …………………………………….

Miejscowość i data: ..........................................
……………………………….
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

ZI 271.8.2012
Załącznik do SIWZ

……………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj
paliwa

Ilość w
litrach

1
1

2
ON

3
18400

2

Pb-95

1300

Średnia cena
jednostkowa
(zł/l)
1 litra paliwa na
dystrybutorze w
okresie
od 17.12.2012
do21.12.2012
(brutto)
4

Stały upust
Cena 1 litra
procentowy
paliwa po
od ceny 1
upuście
litra brutto
(brutto)
(kol. 5)

5

6

SUMA :

Wartość po
upuście
(kol. 3 x 6)
(brutto)

7

podatek
VAT

8

- zł

- zł

miejscowość data ……………………………………………..

…………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ZI. 271.8.2012
Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………..
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
………………………
(miejscowość, data )

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZGODNIE Z
ART. 22 USTAWY
z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95,

1)
2)
3)
4)

oświadczamy, że
spełniamy warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………..dnia ...................................................
………………….
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZI 271.8.2012
Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………..
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95.
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 przeciwko środowisku, 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;
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 przeciwko środowisku, 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;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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 prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, 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;
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 przeciwko środowisku, 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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

………………………….. dnia ……………

…………………
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZI. 271.8.2012
Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………….
pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95.

oświadczamy, że w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

…………………dnia

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

……………………
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Projekt umowy
Nr sprawy: ZI.271.8.2012
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR

zawarta w dniu ......................... 2012 r. w oparciu o wynik przetargu w trybie nieograniczonym
z dnia .................................................................. 2012 r. pomiędzy:
zawarta w dniu ………… 2012 r. pomiędzy Gminą Nowy Kawęczyn reprezentowaną przez :
Włodzimierz Ciok - Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
- przy kontrasygnacie Zofii Cieślak - Skarbnika Gminy
zwanym dalej "Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………..
NIP ......................... , REGON ................................. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................................................................,
pod nr KRS ........................................ ,
reprezentowanym przez:
1 ...........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać :
- około 18.400 litrów oleju napędowego ON,
- około 13.00 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95
- Wartość zamówienia na dzień zawarcia umowy wynosi brutto : …………………………... zł.
2. Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu w danej stacji,
z zastosowaniem stałego rabatu w wysokości ................................. zł/l podanego w formularzu
ofertowym. Stały rabat nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów
oraz zakupienia mniejszych ilości paliw niż podane.
4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy sprzedaży paliw do wystawienia
Zamawiającemu faktury oraz dokumentu zawierającego:
- datę pobierania paliwa,
- markę i numer rejestracyjnego pojazdu,
- dzienna cena sprzedaży paliwa
- nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
- rodzaj i ilość paliwa,
- zastosowany upust w stosunku do bieżącej ceny detalicznej (dopuszcza się możliwość wskazania
upustu na fakturze)
5. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:1999 olej napędowy i PN-EN 228:1999 - benzyna bezołowiowa 95 oraz w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U.
nr 221 poz. 1441) zał. 1 i 2 .
§2

1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego
właściwymi dokumentami. W przypadku podejrzenia odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm Zamawiający składa reklamację. Wykonawca rozpatruje reklamację
w terminie 7 dni.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami ( np. za naprawę).
3. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na
drodze sądowej.
§3
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wartości umowy brutto.
2.Naliczone kary zostaną potracone z wynagrodzeniem Wykonawcy wynikającego z wystawionej
przez niego faktury lub zapłaconego przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
§4
Zakup odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego na zasadzie
detalicznych, bezgotówkowych tankowań pojazdów.
§5
1. Paliwo pobierane będzie przez upoważnionych pracowników kierujących pojazdami
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb 95 nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez sprzedawcę jakichkolwiek
roszczeń.
§6
1. Rozliczenie należności będzie dokonywane na podstawie faktur i dokumentów tankowań.
2. Zapłata za paliwo będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
VAT.
3. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny benzyny i olejów przez sprzedającego z uwagi na
częste zmiany cen paliw w kraju, uwarunkowane trendami na światowych rynkach produktów
naftowych i polityką fiskalna państwa, o ile wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od sprzedawcy
mające wpływ na zmianę ceny; przy czym nie podlega zmianie wysokość upustu udzielonego
kupującemu.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen konkurencyjnych w stosunku do cen rynkowych
oferowanych przez inne podmioty.
2. Cena jednostkowa brutto nie może być wyższa od ceny obowiązującej „na dystrybutorze” w dniu
tankowania, pomniejszonej o zaproponowany upust cenowy na 1 l paliwa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli sprawdzenia cen obowiązującej u Wykonawcy
§8
Umowa zawarta jest na okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.

§9
1.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za uprzednim 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
1) w przypadku protokolarnego stwierdzenia, iż dostarczone paliwo nie spełnia wymogów
jakościowych o których mowa w SIWZ.
2) 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy ( art. 145 ustawy Pzp).
§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy na zasadach określonych w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r, Prawo Zamówień
Publicznych.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Prawa Zamówień Publicznych.
§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z uwzględnieniem art. 144 Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egz. dla Wykonawcy a
dwa egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający :

Wykonawca:

Załącznik Nr 1 do umowy Nr ......... /2012

Ewidencja pobranego paliwa
WYKAZ Nr ...............................
za okres od .................................. 2013r. do ....................................................... 2013 r.
Rodzaj paliwa …………………………..
Wydano dla pojazdu - sprzętu silnikowego
Lp. Data

1

2

Rodzaj
paliwa

3

Nr rej.
pojazdu
lub
sprzętu
silnikowego
nazwa
jednostki
4

Ilość
wydanego
paliwa w
litrach

Cena brutto
1 litra na
dystrybutorze
w dniu
tankowania

Cena brutto
1 litra na
dzień
tankowania
obciążająca
odbiorcę

5

6

7

Wartość
Pokwitow
brutto
anie
tankowania odbioru
obciążająca
odbiorcę
(kol 4 x kol
6)
8
9

Razem

…………………………
(podpis i pieczęć prowadzącego ewidencję)

