Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Tel/fax 056 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 25.000
litrów i benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości 4.000 litrów na potrzeby pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Kowalewie Pom. i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie
Pom.
Warunki zakupu paliw:
1. tankowanie paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych na stacji paliw
2. tankowanie paliwa do pojemników dostarczanych przez zamawiającego ( paliwo do
kosiarek, zagęszczarek i piły spalinowej)
3. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy oraz wytyczne rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych.
4. Miejscem realizacji umowy będzie stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana na terenie
miasta Kowalewo Pom. lub w odległości do 5 km od granic miasta.
5. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów w dni powszednie i niedziele.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować każdorazowe pobranie paliwa
poprzez rejestrowanie następujących danych:
– data pobrania
– ilość, cenę i rodzaj paliwa
– numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu silnikowego dla którego pobrane
zostało paliwo
– czytelny podpis pobierającego lub w oparciu o wydane przez Wykonawcę karty
paliwowe
7. Jeżeli wykonawca zaproponuje realizację zamówienia przy użyciu kart paliwowych, za
wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu i sprzętu silnikowego
wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku kiedy zajdzie konieczność
wymiany karty z przyczyn dotyczących zamawiającego opłata za wystawienie 1 karty
nie może przekroczyć 20 zł brutto. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w
okresie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.
8. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, nazw sprzętu silnikowego oraz
dane kierowców uprawnionych do tankowania paliwa zamawiający przekaże
wykonawcy, który wygra przetarg.
Wspólny Słownik Zamówień : 09132100-4 benzyna bezołowiowa , 09134100-8 olej
napędowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie zakładu
przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom. w dziale organizacyjnym oraz na stronie
internetowej :www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z oferentami jest Danuta
Lewandowska tel. 56 684-15-17

Termin wykonania zamówienia : umowa zostanie zawarta do dnia 31-12-2015 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają 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;
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22
ust.1 należy wraz z ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
do SIWZ
b) odpis lub kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ
b) 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 i 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b – d , składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 3 ppkt e,f – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 48,9,10 i 11 ustawy- wystawiony nie wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
Wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena
80%
stały upust
20%
7. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia
19-12-2014 r. do godz. 10 .
Koperta winna być oznaczona „Przetarg na paliwa ” Nie otwierać do dnia 19-12-2014 r. do
godz. 10.15
8. Otwarcie ofert nastąpi 19-12-2014 r. o godz. 10.15
9. Termin związania ofertą – 30 dni.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem aukcji elektronicznej.
13. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.
14. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych
15. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
16. Adres poczty elektronicznej zamawiającego : zaklad@poczta.onet.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem
D.L.
PREZES
mgr Barbara Stosio

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia na zakup oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.
1.

Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1
tel./ fax 0-56 684 15 17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
NIP 878-000-68-14

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 25.000 litrów i
benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 4.000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i
sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie
Pom. i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.

Warunki zakupu paliw:
3. tankowanie paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych na stacji paliw
4. tankowanie paliwa do pojemników dostarczanych przez zamawiającego ( paliwo do
kosiarek, zagęszczarek i piły spalinowej)
3. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy oraz wytyczne rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych.
4. Miejscem realizacji umowy będzie stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana na terenie
miasta Kowalewo Pom. lub w odległości do 5 km od granic miasta.
5. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów w dni powszednie i niedziele.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować każdorazowe pobranie paliwa i
olejów poprzez rejestrowanie następujących danych:
– data pobrania
– ilość, cena i rodzaj paliwa
– numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu silnikowego dla którego pobrane
zostało paliwo
–

czytelny podpis pobierającego lub w oparciu o wydane przez Wykonawcę karty paliwowe

7. Jeżeli wykonawca zaproponuje realizację zamówienia przy użyciu kart paliwowych, za
wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu i sprzętu silnikowego
wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku kiedy zajdzie konieczność
wymiany karty z przyczyn dotyczących zamawiającego opłata za wystawienie 1 karty
nie może przekroczyć 20 zł brutto. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w
okresie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.
8. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, nazw sprzętu silnikowego oraz
dane kierowców uprawnionych do tankowania paliwa zamawiający przekaże
wykonawcy, który wygra przetarg.

Wspólny Słownik Zamówień : 09132100-4 benzyna bezołowiowa , 09134100-8 olej
napędowy .
4. Termin realizacji zamówienia
Zakupy będą dokonywane sukcesywnie, wg potrzeb zamawiającego, do dnia 31-12- 2015 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają 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;
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1
należy wraz z ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
do SIWZ
b) odpis lub kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ
b) 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 i 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b – d , składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 3 ppkt e,f – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 48,10 i 11 ustawy- wystawiony nie wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
6. Wszystkie wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą ;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny ;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2pkt. 3 ;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy ( zgodnie z art. 141 ustawy Pzp );

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
zostanie wybrana , zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
– wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia . Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust.1a i 1b ustawy Pzp.
– Pytania należy kierować pisemnie , dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą
elektroniczną , pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres
zamawiającego.
Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
fax: 56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
– zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej.
– Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej postępowania
- osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest
Danuta Lewandowska – kierownik działu organizacyjnego tel/fax 56 684-15-17.
8. Termin związania ofertą:
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do
oferty stosownego pełnomocnictwa
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez wykonawcę lub osoby
upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz ofertowy- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

b) formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2
c) wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu ( pkt 5 SIWZ )
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego
Koperta winna być zaadresowana :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona „ Przetarg na paliwa ”
nie otwierać do dnia 19-12-2014r. do godz. 10.15
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską- jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. w sekretariacie , do dnia 19-12-2014 r. do godz. 10.
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert:
a) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19-12-2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie zakładu.
b) otwarcie ofert jest jawne
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) ceną oferty jest wartość brutto wykonania zamówienia , podana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1)
b) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia,
c) ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i będą podlegały zmianie wyłącznie na zasadach określonych w umowie.
12. Kryteria i sposób oceny ofert:
1. Cena
2. Stały upust

-

80%
20%

Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma oferent proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 100 pkt x 80%
Maksymalną ilość punktów za „stały upust” otrzyma oferent proponujący najwyższy
upust. Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
upust badanej oferty podzielony przez upust najwyższy x 100pkt.x 20%

14. Umowa
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty,
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki , o których
mowa w art. 93 ust. 1 lub upłynie termin związania ofertą.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej specyfikacji
16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
Informacje na temat środków ochrony prawnej mających zastosowanie do przetargu zawiera
dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy.
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Adres poczty elektronicznej zamawiającego : zaklad@poczta.onet.pl
D.L.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
e-mail

CENA BRUTTO*
Cyfrowo i słownie

Termin realizacji zamówienia
Warunki płatności

Zakup oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb95
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo Pom.
…………………………………………….
…………………………………………….
….................................................................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
….................................................................
Do dnia 31 grudnia 2015 r.
Przelew w terminie 14 dni

Umiejscowienie stacji paliwadres
* - cena brutto – należy wpisać ogółem wartość z formularza cenowego.

Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy, odpowiednio:
– olej napędowy : PN-EN 590
– benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy świadectwo
kontroli jakości zakupionego paliwa.
Oświadczamy, iż po otrzymaniu zawiadomień czy informacji faksem lub drogą elektroniczną
niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania.

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis wykonawcy

załącznik nr 2
…..........................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Olej napędowy:
1. Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy na
danej stacji paliw w dniu 16.12.2014r.
….......................... zł/litr
2. Proponowany upust do ceny brutto
….......................... zł/litr
3. cena jednostkowa brutto z uwzględnieniem upustu ….......................... zł/litr
4. wartość brutto zakupu oleju napędowego:
25.000 litrów x poz. 3 …....................... = ….................................. zł
Benzyna bezołowiowa Pb95:
1. cena jednostkowa brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb95 obowiązująca u
wykonawcy na danej stacji paliw w dniu 16.12.2014r.
............................ zł/litr
2. proponowany upust do ceny brutto
…......................... zł/litr
3. cena jednostkowa brutto z uwzględnieniem upustu
.…....................... zł/litr
4. wartość brutto zakupu benzyny bezołowiowej Pb95:
4.000 litrów x poz. 3 …....................... = …..................................... zł
Wartość brutto oferty = poz. 4 oleju napędowego + poz. 4 benzyny bezołowiowej Pb95
…...................................... + …................................... = …..................................... zł*
* wartość, którą należy wpisać w formularzu ofertowym
Oświadczamy, że proponowany upust do ceny jednostkowej brutto jest stały i nie ulega
zmianie w trakcie trwania umowy.

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis wykonawcy

Załącznik nr 3
………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95
imię i
nazwisko ...................................................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie
firmy
oświadczam, że firma:
1. posiada uprawnienia do wykonania zadania określonego w dokumentacji przetargowej
(art. 22 ust. l pkt l);
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. l pkt 2);
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. l pkt 3);
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. l pkt 4);
4. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie
informacje są zgodne z prawdą.

…..................................................
miejscowość, data

…..................................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 4
………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95
(imię i
nazwisko) ...................................................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie
firmy
oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 709 z póź. zm.).

…....................................................
miejscowość, data

.....................................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 5
…...................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95
(imię i
nazwisko) ...................................................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie
firmy

oświadczam, że:
–

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

Pzp *
–

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

.....................................................
miejscowość, data
* - niepotrzebne skreślić

…...........................................................
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

załącznik nr 6- projekt umowy

U M O W A NR ….......
zawarta w dniu ….........................
pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1
KRS nr 0000133837, kapitał zakładowy 2 233 500,00 PLN
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Barbarę Stosio - Prezesa
a
….................................................................................................
….................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
….................................................................................................
§1
Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zobowiązuje się do stałej sprzedaży Zamawiającemu paliw- oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, które odpowiadają Polskim Normom oraz
wytycznym rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§2
1. Wykonawca do tankowania pojazdów wyznacza stację paliw usytuowaną
w............................
2. Ilość kupowanych paliw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Ilości zawarte w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec
zmniejszeniu bądź zwiększeniu bez konsekwencji finansowych i prawnych dla
Zamawiającego.
§3
Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ilości paliw określonej przez
Kupującego.
2. Sukcesywny zakup paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów na stacji
paliw i tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego ( paliwo do
kosiarek, zagęszczarek i piły spalinowej)
4. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z dwutygodniowym okresem
rozliczeniowym.
5. Każdy zakup na stacji paliw udokumentowany będzie dowodem wydania
zawierającym co najmniej: datę zakupu, nr rejestracyjny samochodu, ilość, rodzaj i
cenę wydanego paliwa , czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

§4
1. Strony ustalają cenę za jeden litr oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w
wysokości brutto stanowiącej cenę paliw obowiązującą na danej stacji paliw w
momencie tankowania pojazdu, pomniejszoną o upust udzielony przez Wykonawcę,
zawarty w formularzu cenowym , stanowiącym załącznik do umowy.
2. Upust stosowany przez Wykonawcę jest stały i nie ulega zmianie w trakcie trwania
umowy.
3. Za każdy zakup Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z ceny jednostkowej
brutto obowiązującej na danej stacji paliw w momencie realizacji zakupu, przy
uwzględnieniu stałego upustu, pomnożonej przez zakupioną ilość.
§5
1. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwo będzie następowało na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego, przy czym przyjmuje się okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do
15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Do faktury Wykonawca załączy każdorazowo zestawienie transakcji dokonanych
przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
3. Faktury wystawiane Zamawiającemu obejmują również tankowanie dokonane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.
§6
1. Zapłata za zakupione paliwo następować będzie na podstawie wystawionych faktur,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 od dnia wystawienia faktury.
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§7
Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.
§8
1. Zamawiający ma prawo do pobierania próbek dostarczanego oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb95 oraz przeprowadzania badań jakościowych.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm koszt badań jakościowych pokrywa Wykonawca.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający składa pisemną reklamację
zawierającą uzasadnienie reklamacji i żądanie Zamawiającego, odnośnie naprawienia
poniesionej przez Zamawiającego szkody.
§9
Umowę zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia …............. do dnia 31-12-2015 r.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy , z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowej jakości paliw.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

