Zamówienie publiczne Nr UMIG.271.2.24.2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY,
(CPV: 09100000-0 Paliwa)
Nazwa zamówienia:
Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta
i Gminy Skępe w latach 2015-2017.
I. Zamawiający:
Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
www.bip.skepe.pl
tel. 54 287-85-20, fax. 54 287-72-04
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692);
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1735).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów
znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017 w następujących
asortymentach i ilościach:
a) olej napędowy ON
- do 120.000 litrów
b) etylina bezołowiowa 95
- do 13.000 litrów
c) etylina bezołowiowa 98
- do 4.700 litrów
d) LPG
- do 4.500 litrów
Wszystkie transakcje dokonywane w ramach umowy będą miały charakter bezgotówkowy.
Zamawiający dopuszcza realizację transakcji na podstawie kart bezgotówkowych, przy czym karty te
muszą zostać wydane w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku do umowy zostaną
wprowadzone odpowiednie zapisy regulujące te kwestie.
IV. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20%
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wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających
swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi
udokumentować:
1.1.1. posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi
udokumentować:
1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy
odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa
paliw silnikowych.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.3.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia wykonawca musi udokumentować:
1.3.1. dysponowanie co najmniej jednym punktem dystrybucji paliw płynnych i gazu
znajdującego się w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zmawiającego posiadającego
co najmniej:
- 1 punkt tankowania oleju napędowego ON,
- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 95,
- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 98,
- 1 punkt tankowania gazu LPG;
Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4.
- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca
musi udokumentować:
1.3.2. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
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1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na
podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale
IX, pkt 3 ppkt 3.1.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych,
2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania z ofertą,
2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnił.
3. Zamawiający odrzuca ofertę która:
3.1. jest niezgodna z ustawą;
3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;
3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty podstawowe:
1.1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;
1.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile nie wynikają
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
1.3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do ....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (brak
powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią
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tajemnicy przedsiębiorstwa - Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów);
1.4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2
pkt 5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 7.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 wykonawca zobligowany jest do złożenia
następujących dokumentów:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2,
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca zobligowany
jest do złożenia następujących dokumentów:
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
3.2. koncesja, zezwolenie lub licencja - koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
3.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie zasobami – załącznik nr 5;
3.4. opis urządzeń technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw w celu zapewnienia
jakości – załącznik nr 6.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 2, ppkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.2. – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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postępuje zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
sobie pisemnie.
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na
adres: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego po
upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, określone w art. 38 ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bip.skepe.pl.
5. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane
Wykonawcom pisemnie, a ponadto umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.skepe.pl.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Lucjan Stroiński,
tel. 54 287-70-65
w sprawach procedury przetargowej: Krzysztof Jaworski,
tel. 54 287-85-48
XII. Wadium
Nie dotyczy.
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu
do składania ofert.
XIV. Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
4. Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
6.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

XV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) oferta musi być sporządzona na właściwym formularzu, w języku polskim, pismem czytelnym;
2) oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być złożone w formie
pisemnej;
3) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
6) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa;
7) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;
8) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
9) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane;
10) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
11) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /
partnera wiodącego;
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty;
3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego; na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie;
4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
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nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Złożenie oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5;
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres siedziby zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;
3) Oznakowanie:
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:
a) koperta wewnętrzna:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla
potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017.”
b) koperta zewnętrzna:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla
potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017.
Nie otwierać przed dniem 03.12.2014 r., godz. 13:15"
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
sekretariat, pokój nr 5
do dnia 03.12.2014 r., do godz. 13:00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.
3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
I piętro, pokój nr 12
dnia 03.12.2014 r., o godz. 13:15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
5. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta, dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
oznaczyć napisem ZMIANA.
6. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie należy opisać
WYCOFANIE.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać wypełniając „Formularz
ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena (cena ofertowa) podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia i powinna być rozumiana jako suma iloczynów ilości
przewidywanej danego asortymentu i oferowanej ceny jednostkowej brutto wraz ze wskazaniem
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stałego upustu cenowego.
3. Cenę jednostkową należy obliczyć na podstawie ceny jednostkowej brutto każdego z paliw z dnia
zamieszczenia ogłoszenia w niniejszym postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego, tj. z
dnia 26 listopada 2014 r. godz. 12.00. obowiązujących na stacji/stacjach paliw wskazanych w
formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia cen obowiązujących w
w/w dniu na stacjach paliw Wykonawców i udokumentowania w postaci dokumentacji
fotograficznej oraz protokołu sporządzonego przez Zamawiającego.
4. Upust kwotowy, będzie stały podczas całego okresu wykonania zamówienia.
5. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia sprzedaży paliw Zamawiającemu będzie dokonywać
wyliczenia ceny według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw z
każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu upustu kwotowego.
6. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający poprawi w ofercie:
10.1. oczywiste omyłki pisarskie,
10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania innej niż obowiązująca stawki podatku VAT, musi
załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony, pod rygorem
odrzucenia oferty.
12. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na:
12.1. art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 z
późn. zm.);
12.2. art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U z 2005r. Nr
1 poz. 2 z późn. zm.).
13. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać
prawidłową (-e) stawkę (-i) podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych
części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XIX. Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
L.P. Kryterium
1.
Olej napędowy ON
- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa
2.

Etylina bezołowiowa 95
- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa
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3.

Etylina bezołowiowa 98
- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa

5%

4.

LPG
- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa

5%

3.

Oferowany stały upust od cen jednostkowych każdego paliwa brutto
obowiązujący przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez
Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu
tankowania - wyrażony w złotych. upust nie może mieć wartości 0,00 zł.

20%

Sposób punktowej oceny ofert:
(1) Wzór oceny punktowej ON =
najniższa cena brutto
cena przedstawiona w badanej ofercie

x 60 % x 100
punktów

(2) Wzór ocena punktowej Pb95 =
najniższa cena brutto
cena przedstawiona w badanej ofercie

x 10 % x 100
punktów

(3) Wzór ocena punktowej Pb98 =
najniższa cena brutto
cena przedstawiona w badanej ofercie

x 5 % x 100
punktów

(4) Wzór ocena punktowej LPG =
najniższa cena brutto
cena przedstawiona w badanej ofercie

x 5 % x 100
punktów

(5) Wzór oceny punktowej do =
wartość upustu w badanej ofercie
x 20 % x 100
oferowanego stałego upustu
największa wartość upustu ze wszystkich ofert
punktów
(6) Wzór oceny punktowej
oferty

=

(1) + (2) + (3) + (4) + (5) = łączna liczba uzyskanych punktów

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit „a” bądź terminie określonym w art. 94 ust.
2 pkt. 3 lit „a”.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa a art. 93 ust. 1.
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XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie dotyczy.
XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. W trakcie realizacji zwartej umowy, może nastąpić zmiana jej postanowień w przypadku, gdy
konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, w szczególności:
1) W zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto
pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku, przy
czym niezmienna pozostaje wynagrodzenie netto,
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XXIII. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej wnoszone są przez Wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału VI ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXV. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
XXVI. Załączniki
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. Wzór umowy;
5. Wykaz dostaw;
6. Opis urządzeń technicznych;
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opracował:

Krzysztof Jaworski

Data: ………..

Podpis: ……………….

Sprawdził pod względem
merytorycznym:

Lucjan Stroiński

Data: ………..

Podpis: ……………….

Sprawdził pod względem
formalno-prawnym

Dariusz Galek

Data: ………..

Podpis: ……………….
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Zatwierdził:

Andrzej Gatyński
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Data: ………..

Podpis: ……………….

