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Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 2013
poz. 907 z późn. zm. )

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich w dniu……. marca 2015r.
Specyfikacja zawiera:
Rozdz. I
Rozdz. II
Rozdz. III
Rozdz. IV

Opis przedmiotu zamówienia i sposób obliczenia ceny oferty
Instrukcje dla oferentów.
Projekt umowy
“Instrukcja odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem
samochodowym dostawcy”

Załączniki:
Formularz oferty wraz z załącznikami:
formularz cenowy: zał. Nr 1 ,
druk oświadczenia o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na
mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
( Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm. ) – zał. Nr 2
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Rozdział I
Opis przedmiotu zamówienia
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV
1.

09134000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości i o właściwościach
niżej podanych:

a) 700 m3 ( x 1 ) oleju napędowego „standardowego” spełniającego
wymagania normy PN-EN 590
b) 80 m3 ( x2 ) oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach nisko
temperaturowych” spełniających wymagania normy PN-EN 590
c)

120 m3 ( x3 ) oleju napędowego spełniajacych wymagania normy PN-EN
14214+A1

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu ofert zawierających propozycję
dostawy oleju zawierającego produkty pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych
(dodatków typ PET)
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Podane ilości poszczególnych rodzajów oleju napędowego mogą ulec zmianie w
okresie trwania umowy.
Olej napędowy spełnia wymagania PN-EN 590 oraz normy PN-EN 14214+A1
Decyzję o rodzaju dostarczanego oleju napędowego podejmuje Zamawiający.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wynikających z
podziału zamówienia ze względu na wymienione wyżej parametry, oferta musi być
całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała
odrzuceniu.
Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego transportem dostawcy i na
jego koszt w ciągu 24 godz. od złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. Dostawy
będą się odbywać w dni robocze w godz. 700 – 1230. Koszty transportu są wliczone w
cenę 1 m3 oleju.
Jednorazowa dostawa będzie realizowana w ilości 15 – 32 m3 . Zamawiający
przewiduje min. 2 takie dostawy w miesiącu. Przyjęcie dostawy będzie wykonywane
zgodnie z „Instrukcją odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem
dostawcy” która stanowi załącznik do projektu umowy - Rozdział IV SIWZ.
Rozliczenie ilościowe dostawy oleju napędowego będzie realizowane w temperaturze
referencyjnej + 15°C. Ilości będą przeliczane zgodnie z opracowaniem Władysława
Maciejewskiego “Rozliczenie braków w paliwach płynnych z kompensacją objętości
do temp. + 15º C. W-wa 2003r., “Tablic gęstości i tablic współczynników
korekcyjnych objętości olejów napędowych”
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9.

10.

11.
12.
13.

Przy każdorazowej dostawie należy przedstawić aktualne świadectwo jakości
producenta oleju i dowód wydania ( nalewu ). Dokumenty te muszą być wydane w
dniu dostawy. Dopuszcza się przedstawienie tego świadectwa lub orzeczenia
laboratoryjnego niezależnej jednostki laboratoryjnej ( np. Naftobazy )
Dostawca oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) Warunki techniczne lub Normy zakładowe - dokument producenta
oferowanego oleju potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą
PN-EN 590 oraz normą PN-EN 14214+A1,
b) Karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011r. Nr 63 poz. 322)
Warunki płatności - przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Przewidywany okres trwania umowy - 24 miesiące od dnia podpisania umowy
chyba, ze zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 5 ust.2 projektu umowy
zamieszczonej w rozdziale III niniejszej specyfikacji
Pozostałe warunki podano we wzorze umowy przedstawionym w rozdziale III siwz.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto loco magazyn Zamawiającego
(z podatkiem od towarów i usług VAT ) na formularzu oferty przygotowanym przez
Zamawiającego.
2. Wartość zamówienia należy wyliczyć wg wzoru:
W= ( X1 x C1 ) + ( X 2 x C2 ) + ( X3 x C3 )
X1 , X2 , X 3 - ilość paliwa
C1 , C2, C3 - cena paliwa
Oferowana cena oleju napędowego powinna być porównana do ceny producenta ogłoszonej
w ogólnie dostępnych biuletynach np. Internet
3. Cena pierwszej dostawy będzie obliczona w następujący sposób: na 20 kwietnia br.–
cena oleju napędowego u producenta wynosi np. 2650,00 zł / m³ netto. Oferent w
ofercie proponuje za to paliwo np. cenę 2600,00 zł./m³. Oferowana cena jest niższa o
50,00 zł/m³. Pierwsza dostawa np. 05 maja br, cena producenta wynosi 2.800,00 zł/ m³
cena dostawcy będzie wynosić – ( 2800,00 - 50,00 = 2750,00zł/m³.
4. Zamawiający zakłada możliwość zmiany ceny paliwa, która będzie określana w zł. za
1 m3 oleju napędowego, tylko i wyłącznie w przypadku zmian cen producenta oleju.
O każdorazowej propozycji zmiany ceny „ w górę albo w dół” dostawca zobowiązany
jest powiadomić Zamawiającego na piśmie załączając dokument producenta
potwierdzający tę zmianę, a w przypadku każdorazowego ogłaszania zmiany cen oleju
napędowego w sposób powszechnie dostępny, wskazać sposób uzyskania informacji
zmieniających tę cenę. Reguła obliczania zmiany ceny będzie taka sama jak
przedstawiona w pkt 3.
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Rozdział II
Instrukcje dla oferentów
1. Warunki jakie musi spełnić oferent , aby mógł uczestniczyć w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( art. 22 ust. 1 uzp) oraz opis
sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków :
1.1.

Uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia oferenta ( zał. nr 2 do oferty ) o spełnieniu warunków oraz
załączonych dokumentów:
- Wypisu z KRS przedstawiający stan faktyczny i prawny oraz stwierdzający ,
że zakres jego działania odpowiada profilowi zamówienia
- Kserokopii aktualnej koncesji na obrót paliwami potwierdzonej przez
oferenta za zgodność z oryginałem
W przypadku oferenta, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę potwierdzające, że posiada uprawnienia
do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.2.

Wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie dokumentu
potwierdzającego realizację co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie.

1.3.

Potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (złożonego
w treści oferty) , że posiada lub ma dostęp do środków transportu – autocystern.

2. Oferent musi wykazać , że nie podlega wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego czyli, że nie spełnia warunków
wymienionych w art. 24 ust. 1, pkt 2-9 oraz ust. 2 pkt 5 pzp.
W tym celu oferent składa oświadczenie o braku podstaw o wykluczeniu ( zał. nr. 2)
oraz dokumenty wymienione niżej:
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1) Aktualny wypis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego , że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu do składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
4) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy pzp w przypadku , gdy oferent do niej
należy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określone w punktach 1- 6 oraz pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem
Rzeczpospolitej Polskiej do oświadczenia – zał. nr 2 o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania przedkładają:
1) dokument wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
a ) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne –
dokumenty dotyczące pkt a i b wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu do składania ofert,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – dokument wydany nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania ofert
2) Zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie
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określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 pzp winny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
a.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b.

Kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez oferenta.

3. Wadium
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dostawca przystępując
do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 złotych w
terminie do 24 kwietnia 2015 r. godz. 11.00.
3.1.
W zależności od wyboru oferenta wadium może być wniesione w:
-pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy spółdzielczej oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
-gwarancjach bankowych
-gwarancjach ubezpieczeniowych
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)
3.2 Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto Zamawiającego w PKO BP S.A.
Pabianice 46 1020 3437 0000 1602 0073 0796. Ze skutecznie złożonym wadium w tej
formie mamy do czynienia, gdy środki pieniężne znajdą się na ww. koncie przed
upływem terminu do składania ofert.
3,3 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a pzp.
3.4 Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana
niezwłocznie po zawarciu umowy.
3.5 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed terminem składania ofert.
4.

Przygotowanie ofert
4.1 Oferent powinien zapoznać się z całością dokumentów a następnie wypełnić
wszystkie miejsca do tego celu wskazane w formularzu oferty i załącznikach
wybierając jednego spośród występujących na rynku producentów, którego
olej zamierza dostarczać do Zamawiającego . W ofercie należy wskazać
nazwę producenta oraz nazwę oleju.
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4.2 Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, oferent nie może skreślać,
dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych
od zamawiającego
4.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i w tym języku prowadzona jest
wszelka korespondencja. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty i
załączonych drukach w języku polskim.
4.4 Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionych przedstawicieli
oferenta wskazanych w dokumencie rejestrowym oraz adnotacją „za zgodność z
oryginałem” oraz podpisem i pieczątką imienną
4.5 Oferent przedstawi tylko jedną ofertę: Nie dopuszcza się możliwości składania
ofert wariantowych ani alternatywnych.
4.6 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
4.7 W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym
języku niż język polski, oferent zobowiązany jest załączyć tłumaczenie
tekstów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4.8 Wszystkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
4.9 Oferta winna dotyczyć całości przedmiotu zamówienia i winna zawierać:
formularz oferty wraz z załącznikami:
a) oferowany przedmiot zamówienia – wypełniony załącznik nr 1
b) dokument producenta ( warunki techniczne lub normy
zakładowe ) potwierdzający posiadanie właściwości wymienionych
w normach PN-EN 590 i PN-EN 14214+A1 potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez oferenta.
c) karty charakterystyki oferowanych paliw zgodnie z informacją
zawartą w Rozdziale I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 10b
d) ewentualne pełnomocnictwo w oryginale udzielone osobie
podpisującej ofertę, o ile nie jest ona wymieniona w dokumentach
rejestrowych, a także pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu wykonawców występujących wspólnie albo do
reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.
e) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o nie
wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 pzp – załącznik nr 2
f) aktualny odpis z właściwego rejestru
g) zaświadczenie ZUS lub KRUS
h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
i) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz 9 pzp
j) dowód wniesienia wadium
k) kserokopia koncesji na obrót paliwami płynnymi
l) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , gdy
oferent do niej należy.
4.10 Formularz oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) musi być zszyty
w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Każda strona oferty musi być przez
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Oferenta ponumerowana w dolnym, lewym rogu i zaparafowana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty.
Uwaga!
Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz złożenie przez
dostawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania spowoduje jego wykluczenie, z
zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art.24 ust.4
pzp
4.11 Oferta winna złożona być w 2 zamkniętych kopertach, zabezpieczonych przed
otwarciem; koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na zamawiającego
i opatrzona napisem: „Oferta na dostawę oleju napędowego – przetarg
nieograniczony. Nie otwierać przed 24 kwietnia 2015r”
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres oferenta,
być opatrzona jego pieczątką.
4.12 Dostarczenie na wskazane miejsce i we właściwym terminie odbywa się na
koszt i ryzyko oferenta. Jeżeli oferent zamierza przesłać ofertę pocztą, jako
termin wpłynięcia oferty przyjmuje się datę i godz. otrzymania oferty przez
Zamawiającego
4.13 Oferent przed terminem składania ofert może ofertę wycofać lub wprowadzić
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma o tym pisemne powiadomienie, które winno być złożone według takich
samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i
wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem („zamiana”)
4.14 Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2015r do godz. 11.00 Miejsce
składania ofert pok. 3- Sekretariat w siedzibie Zamawiającego.
Realizując przesłanki art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące
równego traktowania oferentów oraz zachowania zasady uczciwej
konkurencji, Zamawiający ustala 20 kwietnia 2015r.jako dzień ustalenia
ceny oferowanego oleju. Cena ta będzie wiązać oferenta przez okres
związania z ofertą podany w niniejszej specyfikacji.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4.15 Zamawiający będzie wymagał od dostawców i wykonawców składających ofertę
w niniejszym przetargu związania ofertą przez 60 dni, licząc od dnia składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez KIO orzeczenia, przypadku odwołania po upływie terminu składania ofert.
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5. Otwarcie i ocena ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015r. o godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką Zamawiający przeznacza na
finansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86
ust.4 pzp.
4. Oferenci nieobecni na otwarciu ofert otrzymają informacje podane podczas
otwarcia ofert na ich wniosek.
5. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Wycofane”. Oferty
zawarte w drugiej kopercie, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte
6. Członkowie Komisji złożą oświadczenia w trybie art. 17 ustawy prawo zamówień
publicznych o niezależności względem oferentów
7. Po zakończeniu części jawnej Komisja dokona analizy i badania ofert pod
względem spełnienia warunków określonych w ustawie oraz załączonej
specyfikacji
8. Oferenci, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie
udowodnią nie spełnienia warunków z art. 24 ust 1 zostaną wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.
9. Komisja dokona oceny ofert pod kątem ewentualnego ich odrzucenia, zgodnie z
art. 89 i art. 90 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium - cena
oferowana brutto - 100 %.
11. Ocena ofert będzie dokonana przez poszczególnych członków według zasady:
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę
tego kryterium. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
najniższa cena oferty
Pc = ------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena kolejnej oferty
Punkty ustalone przez poszczególnych członków komisji zostaną zsumowane.
Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
12. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
● wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwę, siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją,
● wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
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● wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Z Wykonawcą, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie zawarta
umowa ( wg projektu umowy ) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 chyba, że zachodzą
przesłanki zawarte w art. 94 ust.2 pkt. 1a pzp.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą
prowadzone w Złotych Polskich (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6.

Informacje istotne dla prowadzonego postępowania
6.1.

6.2

Udzielanie wyjaśnień:
Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli
niezwłocznie wyjaśnień , nie później niż na 6 dni przed upływem terminu do
składania ofert pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert . Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pytającemu oraz
prześle ją wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali niniejszą
specyfikację u Zamawiającego oraz zamieści je na swojej stronie internetowej
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy
kierować na adres zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, adres
sekretariat@mzkpabianice.pl z obowiązkiem niezwłocznego potwierdzenia
na piśmie.
Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są niżej
wymieni pracownicy Zamawiającego:
- Ryszard Drewniak - Kierownik Działu Technicznego w sprawach
dotyczących przedmiotu zamówienia
- Dorota Płoszka - specjalista ds. zamówień publicznych w sprawach
formalnych
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w siedzibie
Zamawiającego, w pokoju 8 i 3, a także telefonicznie pod nr 042 2155195 wew.
34 i 10 w godz. 7.00 - 14.00.

6.3.

Zmiany w specyfikacji
Na mocy art. 38 ust. 4 pzp Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym
niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści je na swojej stronie internetowej

6.4.

Unieważnienie postępowania
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Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 pzp.
6.5.

Środki ochrony prawnej
a. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innym podmiotom,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych.
b. Uprawnionym podmiotom przysługuje prawo do odwołania i skargi sądowej.
c. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
d. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp.
e. Odwołujący przesyła kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią
przed upływem tego terminu.
f. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
g. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. f wnosi się w
terminie 10 dni, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
h. Odwołanie można wnieść w innych okolicznościach i terminach określonych
w art.182 ust.4 pzp.
i. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze zwane „orzeczeniem” chyba , że Zamawiający
wystąpi z wnioskiem o uchylenie zakazu zawarcia umowy – art.183 pzp.
j. Wobec złożenia odwołania Zamawiający prowadzić będzie postępowanie
przetargowe zgodnie z art. 184. 185 i 186 pzp a postępowanie odwoławcze
przed Izbą Odwoławczą zgodnie z procedurą, o której mowa w Dziale VI
Rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.6. Uwagi końcowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej 48 pok. 5 lub
otrzymać pocztą w terminie 5 dni na pisemny wniosek. Specyfikacja będzie
dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Pabianice - www.mzkpabianice.pl – od dnia
publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
upływu terminu składania ofert (art.42 ust.1 pzp)
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6.7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją maja zastosowanie
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Rozdział III
Umowa
W dniu ………….w Pabianicach pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z
o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia nr 0000239613, NIP 7311923934, REGON 100065150 o kapitale zakładowym
9.727.000.- zł
reprezentowanym przez:
mgr inż. Jarosława Haburę – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….reprezentowaną przez:
1) ……………………………………..
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
……………… prowadzonym przez Sąd Rejonowy ………………………..zwanym w
dalszej części „Dostawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oleju napędowego spełniającego
normy PN-EN 590 oraz PN-EN 14214+A1 o nazwie, ilościach i cenie określonych
w zał. nr.1 do niniejszej umowy (zał. nr 1 do oferty) na zasadach określonych
w § 2.
2. Rodzaj zamawianego oleju napędowego będzie uzależniony od pory roku i
panujących warunków atmosferycznych.
3. Strony ustalają, że ilość dostarczanego paliwa może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania oleju w ilościach i rodzajach , o których
mowa w ust.1 określanych każdorazowo przez Zamawiającego a Zamawiający
zobowiązuje się dostawę przyjąć i zapłacić umówioną cenę.
5. Jednorazowa dostawa wynosić będzie 15 – 32 m3, średnio 2 - 3 razy w miesiącu i
dostarczana będzie w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia faxem lub e-mailem
§2
1.

2.

3.

Realizacja dostaw odbywać się będzie w dni robocze autocysternami Dostawcy na koszt
i ryzyko Dostawcy, do stacji paliw w siedzibie Zamawiającego w godz. 700 -1230
Dostawca zapewnia dostawę oleju napędowego wysokiej jakości, zgodnie z
obowiązującymi normami, przedstawiając świadectwa jakości producenta lub
niezależnego laboratorium i dowód nadania ( nalewu ) wydane w dniu dostawy.
Rozładunek, przyjęcie dostawy oraz ustalenie ilości dostarczonego paliwa i
potwierdzenie jego odbioru odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej + 15°C,
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4.

ściśle wg zasad określonych w „Instrukcji odbioru i rozliczania paliwa przy realizacji
dostaw transportem samochodowym dostawcy” stanowiącej zał. nr. 2 do niniejszej
umowy
W przypadku zgłoszenia formalnej reklamacji, postępowanie wyjaśniające będzie
odbywać się zgodnie z opisem zamieszczonym w „Instrukcji...” , o której mowa
w ust. 3 w z obowiązkiem zajęcia stanowiska przez Dostawcę w ciągu trzech dni
kalendarzowych.
§3

1. Strony ustalają , że na dzień zawarcia umowy cena 1 m3 oleju napędowego o którym
mowa w § 1 ust.1 loco magazyn Zamawiającego wynosi ( zgodnie z ceną zaproponowaną w
ofercie )
a) za 1 m3 oleju napędowego (określonego w zał. nr1 jako olej 1a ) o nazwie
…………….. produkowanego przez ………………………..- netto zł. ………….+ 23
% VAT= ………..zł. brutto( słownie…………………),
b) za 1 m3 oleju napędowego (określonego w zał. nr 1 jako olej 1b ) o …………………
produkowanego przez ………………………netto zł. …………….netto + 23 % VAT =
…………….brutto ( słownie: ……………………………
c) za 1 m3 oleju napędowego (określonego w zał.nr1 jako olej 1c) o nazwie ……………..
produkowanego przez ……………………- netto zł. …………………..+ 23 % VAT=
…………………………brutto ( słownie : ………………………..
2. Wartość umowy wynosi zł. ………………………..brutto ( słownie:
……………………
3. Strony zgodnie ustalają, że ceny każdego rodzaju paliwa będącego przedmiotem
niniejszej umowy, będą ustalone w następujący sposób:
cena 1 m3 ………………obowiązującego ……………………) zostanie pomniejszona o
…………………….
cena 1 m3 ………….obowiązującego ……………………..zostanie pomniejszona – o
………………………..
cena 1 m3 ……………..obowiązującego w …………………………..zostanie
powiększona – o………….
Kwoty, o których mowa wyżej są różnicą między ceną zawartą w ofercie a obowiązującą
w …………………………w dniu 20.04.2015r
4. Zamawiający zakłada możliwość zmiany ceny oleju napędowego, o którym mowa w ust.
1 w okresie obowiązywania umowy, jedynie w przypadku zmiany ceny producenta tego
oleju wg zasady jak w ust. 3 .
5. Przy każdorazowej zmianie ceny Dostawca będzie przedstawiał dokument
potwierdzający zmianę ceny przez producenta obowiązującą w momencie dostawy, a
jeśli zmiany cen dostarczanego paliwa są publikowane w sposób powszechnie
dostępny, Dostawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i
wskazać miejsce tej publikacji
6. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego.

Str 13 z 24

§4
1. Zapłata należności następować będzie po każdorazowej dostawie w ciągu 30 dni od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z konta
Zamawiającego w PKO BP S.A. w Pabianicach nr 46 1020 3437 0000 1602 0073
0796.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesiące z mocą obowiązywania od dnia
………..
2. Strony ustalają, że w przypadku nie dopuszczenia Zakładowej Stacji Paliw do użytku
( nie spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe
i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych –
DZ.U. z 2001r nr 113 poz.1211) lub zbycia gruntu, na którym znajduje się ta stacja,
Zamawiający rozwiąże – bez odszkodowania - niniejszą umowę z 3- miesięcznym
okresem wypowiedzenia, przy czym bieg okresu wypowiedzenia rozpoczynać się będzie
od 1-go dnia następnego miesiąca, w którym zaistnieją przesłanki, o których mowa
wyżej.
§6
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
Dostawcę obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z
następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:
a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w
wysokości 5% wynagrodzenia za daną dostawę za każdy dzień opóźnienia,
b) za dostarczenie niezgodnego z określonym w § 1 przedmiotu zamówienia
( dostarczenie oleju o innych parametrach ) w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego za daną dostawę, a dodatkowo Dostawca wymieni całą zawartość
zbiornika paliwa w terminie 24 godz. od momentu powzięcia informacji o
zaistniałym fakcie
c) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego za niezrealizowaną część umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, o ile ustalone kary umowne nie pokryją
szkody, w szczególności dotyczy to obowiązku zwrotu wszystkich kosztów
związanych z wykonaniem zastępczym umowy w przypadku zaprzestania dostaw.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§7
W razie opóźnienia zapłaty faktury za przedmiot dostawy Zamawiający jest zobowiązany
do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę
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§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art.144 pzp.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w okolicznościach i w
sposób przewidziany w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych z wyjątkiem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust.2 niniejszej umowy.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r
( Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zmianami )
2. Strony zobowiązują się dochować wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą
zaistnieć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozwiązywane były w drodze
polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory wynikłe z
niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sad miejscowo i rzeczowo właściwy dla
Zamawiającego zgodnie z prawem polskim.
3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania osób, którymi
posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za swoje własne działania lub
zaniechania.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Dostawca

Zamawiający
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Rozdział IV
INSTRUKCJA ODBIORU I ROZLICZANIA PALIWA PRZY REALIZACJI
DOSTAW TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM DOSTAWCY.
Procedura rozładunkowa.
Po przyjeździe autocysterny do Odbiorcy przyjmujący dostawę przy udziale kierowcy
zobowiązany jest do:
1. Sprawdzenia, czy dostawa paliwa nie przekracza wolnej pojemności w zbiorniku stacji
paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W tym celu magazynier
odpowiedzialny za przyjęcie paliwa przy udziale kierowcy Dostawcy dokonuje pomiaru
zapasu w zbiorniku, do którego ma być zlany produkt w oparciu o tabelę litrażowania
zbiornika i określa zapas w temperaturze rzeczywistej. Pomiaru należy dokonać
dwukrotnie. W przypadku rozbieżności pomiarów należy zmierzyć zbiornik po raz
trzeci, przyjmując ostatecznie wysokość słupa cieczy jako średnią arytmetyczną ze
wszystkich pomiarów w zbiorniku.
2. Pobrania przed rozładunkiem próbki przyjmowanego paliwa z każdej komory
autocysterny i dokonania wzrokowej oceny jego jakości:
do każdej próbki musi być załączony opis próbki zgodny z niżej przedstawionym
wzorem,
 pobrane próbki przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu przez dwie
kolejne dostawy paliwa.
Próbka powinna być szczelnie zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
dostęp do próbki paliwa bez widocznego naruszenia zabezpieczenia.
WZÓR OPISU PRÓBKI PRZYJĘTEGO PALIWA


Numer kolejny
próbki

Nazwa firmy
Data dostawy

Godzina dostawy

Numer plomby

Rodzaj paliwa

Ilość dostarczonego paliwa:
Numer autocysterny

Numer komory

Zlano do zbiornika numer
Ilość produktu reprezentowanego przez
próbkę
Próbkę zabezpieczono w obecności:
Pieczątka imienna i podpis Odbiorcymagazyniera
Imię i nazwisko kierowcy

Podpis kierowcy
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Jeżeli taka ocena jakości paliwa nie budzi zastrzeżeń, należy przystąpić do rozładunku. W
przypadku wątpliwości (obecna woda, zanieczyszczenia itp.) należy wstrzymać się z
rozładunkiem i powiadomić właściwy organ Dostawcy......................................................
...................................................................................................................................
wpisać pełną nazwę oraz sposób kontaktowania się z tą komórką organizacyjną

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

I.

Przyjęcie dostawy

1. Kierowca autocysterny podłącza wąż spustowy do komory autocysterny oraz podłącza
wąż do rury spustowej wyraźnie oznaczonego zbiornika wskazanej przez pracownika
Zamawiającego (Odbiorcy), do którego ma być zlany produkt. Podczas rozładunku
autocysterny należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. w
transporcie samochodowym przy przewozie materiałów niebezpiecznych klasy 3 ADR
oraz na stacjach paliw.
2. W przypadku braku wyraźnego wskazania przez uprawnionego pracownika
(magazyniera) Odbiorcy odpowiednich króćców spustowych w zbiornikach
magazynowych oraz braku zgody na rozpoczęcie rozładunku, kierowca nie ma prawa
rozpocząć procesu rozładunku.
3. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za:
a) nieprawidłowości po stronie autocysterny (np. pomylenie zawartości komór,
podłączenie do niewłaściwego zaworu autocysterny),
b) za rozładunek produktu bez sprawdzenia i uzyskania zgody przyjmującego produkt.
4. Odbiorca (pracownik magazynu- przyjmujący dostawę) odpowiada za:
a) zapoznanie się z rozmieszczeniem produktu w poszczególnych komorach
autocysterny na podstawie informacji zawartej w „Dowodzie wydania”,
b) jednoznaczne wskazanie króćca spustowego, do którego kierowca ma rozładować
dostawę. Kierowca odpowiada za prawidłowe podłączenie węża spustowego do
wskazanego króćca.
c) wydanie zgody na rozładunek paliwa,
5. W trakcie rozładunku autocysterny Odbiorca – magazynier ma obowiązek zatrzymania
wydawania paliwa ze zbiornika, do którego trwa rozładunek od momentu pomiaru przed
rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru słupa cieczy w zbiorniku po rozładunku
autocysterny.
6. Bezwzględnym obowiązkiem magazynier jest zobowiązany do dokonywania pomiarów
temperatury i ilości produktu w zbiornikach magazynowych przez rozładunkiem i po
rozładunku.
II. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru.
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1. Po całkowitym opróżnieniu komór autocysterny z paliwa Odbiorca – magazynier
powinien dokonać ponownych pomiarów produktu w zbiorniku oraz gęstość i
temperatury z udziałem kierowcy. Pomiar winien
być dokonany po upływie
niezbędnego czasu dla ustabilizowania się lustra cieczy w zbiorniku. W oparciu o
pomiary zapasu dokonane przed i po całkowitym opróżnieniu komór autocysterny oraz
pomiary temperatury i gęstości produktu, należy ustalić ilość przyjętego paliwa w
temperaturze rzeczywistej, a następnie przeliczyć ilość paliwa do temperatury
odniesienia + 15oC i porównać ją z dowodem dostawy (fakturą).
2. Ilość przyjmowanego paliwa określa się na podstawie wydruku z zalegalizowanego
urządzenia pomiarowego zainstalowanego na autocysternie.
3. Przy odbiorze paliwa pomiar gęstości paliwa dokonywany będzie za pomocą
termodensymetra o zakresie pomiarowym gęstości od 0,820 do 0,910 g/ml i wartości
działki elementarnej 0,001 g/ml. Dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe…. (Dz. U. z 2008r. Nr 21 poz.125),
wynosi 0,6% objętości, a w szczególnym przypadku przyjmowania paliwa za pomocą
przepływomierza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia
2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do
ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz…. ( Dz. U. z 2008r
Nr 4 poz. 23 ) W przypadku, gdy różnica dostarczonego paliwa w stosunku do ilości
wskazanej w dokumencie z załadunku będzie mniejsza lub większa, ale w granicach
dopuszczalnego błędu, zamawiający przyjmować będzie ilość zgodnie z dowodem
wydania.
4. W przypadku zgodności dostawy, odbiorca – magazynier potwierdza ten fakt poprzez
dokonanie wpisu na Dowodzie wydania „ Produkt dostarczono bez uwag”.
III. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji ilościowych i jakościowych produktów
dostarczanych przez..........................................................................................................
należy zgłosić do .............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Podstawę porównania stanowią tylko te same sposoby pomiarów tj. Objętościowych
stosowanych przy wydawaniu paliw z terminali samochodowych i przyjęciu u klienta.
Przy analizie złożonych przez odbiorcę dokumentów reklamacyjnych nie bierze się pod
uwagę wyników ważenia autocystern na wagach.
3. W przypadku reklamacji dostaw w autocysternach pod uwagę będą brane::
a) dowód wydania paliwa,
b) wydruk z zalegalizowanych urządzeń pomiarowych,
c) świadectwo jakości na dany produkt dla zbiornika, z którego przeprowadzono
nalew,
d) wyjaśnienie kierowcy autocysterny oraz Odbiorcy - magazynier na okoliczność
powstałego braku,
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e) protokoły szkodowe spisane pomiędzy Odbiorcą i kierowcą autocysterny

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi
załącznikami zatwierdzam
…………………………
Pabianice, dn. …………….

mgr inż. Jarosław Habura - Prezes Zarządu
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Nazwa i adres oferenta

Miejscowość i data

REGON

-

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

NIP

.

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

tel/fax

-

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

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Lutomierska 48
OFERTA
1. Odpowiadając na zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
dostawę oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej oferuję dostawę
oleju napędowego loco magazyn Zamawiającego w ilości i cenie , o których mowa
w zał. Nr 1 do niniejszej oferty.
Wartość oferty wynosi zł ...................... netto + 23% Vat , tj.......................brutto.
słownie ( brutto ) .....................................................................................................
2. Koszty transportu do Zamawiającego zostały uwzględnione w cenie oleju
napędowego.
3. Dostawy oleju napędowego będą wykonywane: okresowo, zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozdziale IV SIWZ, w dni robocze w godz. 700 – 1230 przez 24
miesiące od dnia wskazanego umowy, w terminie 24 godz. od otrzymania
zamówienia faxem lub e-mailem z 30 dniowym terminem płatności od dnia
doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Oświadczamy, że spełniamy wymogi art. 22 ust.1 oraz nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo
zamówień publicznych, co stwierdzamy stosownym oświadczeniem do oferty –
zał. nr.2
5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami.
6. Oświadczamy, że posiadamy dostęp do środków transportu gwarantujących
realizację przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach określonych
w projekcie umowy przedstawionym w rozdziale III SIWZ.
8. Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia
stanowiące załączniki do niniejszej oferty są kompletne i zgodne z prawdą.
9. Wadium o wartości 100.000 ,00 złotych zostało wniesione w dniu....................w
formie........................................................
10. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych
zaznaczamy, że niżej wymienione informacje - oprócz informacji , o których mowa
w art.86 ust.4 - stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania. ...............................................................................................................
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.......................................................................................................................................
..........................................................................................................
11. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości, iż ilości planowanych dostaw
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
12. Oświadczam, że uważamy się związani z ofertą przez okres podany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13. Na całość oferty składają się:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Oferowany przedmiot zamówienia – wypełniony załącznik nr 1
Dokument producenta (warunki techniczne, normy zakładowe )
potwierdzający posiadanie właściwości zgodnie z normami PN-EN 590 i
PN-EN 14214+A1potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
Karty charakterystyki paliw
Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale udzielone osobie podpisującej ofertę,
o ile nie jest ona wymieniona w dokumentach rejestrowych, a także
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
występujących wspólnie albo do reprezentowania i podpisania umowy.
Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1pkt 1-3 ustawy prawo
zamówień publicznych oraz o nie wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 pzp
- zał. nr 2
Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
Zaświadczenie ZUS lub KRUS.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz
pkt 9 o ile ofertę składają podmioty zbiorowe.
Dowód wpłacenia wadium
Koncesja na obrót paliwami.
Ewentualna lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .

..................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela
oferenta
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Załącznik nr 1 do oferty

Oferujemy niżej wymienione rodzaje oleju napędowego oraz za cenę:
1a) 700 m3 oleju napędowego „standardowego” o
nazwie........................................... produkowanego
przez .................................................................................
Oświadczamy, że wymieniony wyżej olej napędowy spełnia wymogi normy PNEN 590
cena 1 m3 oleju napędowego ............. zł. netto + 23% Vat, tj ............. zł. brutto
wartość 700 m3 oleju napędowego zł................... netto, t.j. ....................zł brutto
1b) 80 m3 oleju napędowego o „ o podwyższonych właściwościach nisko
temperaturowych” nazwie......................................... produkowanego
przez .........................................................................................
Oświadczamy, że wymieniony wyżej olej napędowy spełnia wymogi normy PNEN 590
cena 1m3 oleju napędowego netto zł..............,+ 23% Vat, tj. ............... brutto
wartość 80 m3 zł. ................. netto, t.j. ............................ brutto
1c) 120 m3 oleju napędowego o nazwie..............................................
produkowanego przez ..................................................................
Oświadczamy, że wyżej wymieniony olej napędowy spełnia wymogi normy
PN-EN 14214+A1
cena 1m3 oleju napędowego netto zł..............,+ 23% Vat, tj. ............... brutto
wartość 120 m3 zł. ................. netto, t.j. ............................ brutto
Razem wartość oferty (1a +1b + 1c ) wynosi netto ……………..23%Vat,t.j
Brutto ……………………słownie (…………………………………………
……………………………………………………………)
W cenie 1 litra oferowanego oleju napędowego zawarty jest koszt dostawy do
Zamawiającego.

......................................................
upełnomocniony przedstawiciel oferenta
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Załącznik Nr 2
........................................................................
........................................................................
(Nazwa i adres oferenta)
REGON
.................................................
NIP

-

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

tel./fax

-

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

OŚWIADCZENIE
Przystępując do przetargu oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.)
podmiot składający ofertę:
1. posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiada wiedzę, doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
oraz
nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż nie spełnia przesłanek zawartych w
art. 24 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż:










w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji, ani też nie ogłoszono upadłości z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu*,
jako osoba fizyczna, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki
partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowoakcyjnej , urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej nie była
prawomocnie skazana za przestępstwa 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 przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego*,
jako podmiot zbiorowy, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
nie należę/należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o
ochronie konkurencji i konsumentów i załączam listę podmiotów do niej należących*,
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nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem
prowadzonego postępowania ani nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
wykonywała czynności jak wyżej ale udział tych osób w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji*

.................................................
(miejscowość, data)

……………………………………
(pieczątka i podpis oferenta upoważnionych
do reprezentowania oferenta)

* niepotrzebne skreślić
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