Radom, dnia 30.11.2015 r.
Znak sprawy: PN/2/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2016 ” .
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych)
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom REGON: 141256865
NIP: 948-249-54-17
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.radom.pl
Adres strony internetowej: http://www.bip.zuk.radom.pl na której dostępna jest SIWZ
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1232).
III. Przedmiotem zamówienia jest:
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 09132100-4 etylina
CPV 09134100-8 olej napędowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do maszyn, urządzeń i środków
transportowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu w następujących ilościach:
a. etylina Pb 95 w ilości 6.000 litrów
b. olej napędowy ON w ilości 53.000 litrów
Podane ilości są orientacyjne i nie są dla zamawiającego obligatoryjne, dopuszcza się zmiany
ilości poszczególnych rodzajów paliwa, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu
umowy wynikająca z przyjętej oferty.
2. Tankowania benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON będą się odbywać
na stacji paliw wykonawcy położonej na terenie miasta Radomia w odległości nie większej
niż 5 km od siedziby zamawiającego przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę
jazdy samochodem na w/w odcinku.
3. Paliwa będące przedmiotem zamówienia, będą spełniać wymagania jakościowe, określone
w obowiązujących w tym zakresie normach.
4. Zakupy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów
do zbiornika.
5. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów będzie załączony do umowy po
wyłonieniu Wykonawcy.
6. Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania
umowy, dlatego też oferta dostawcy musi wskazywać stację paliw działającą w systemie
całodobowym.
7. Sprzedaż bezgotówkowa, o której mowa w pkt 4 dokonywana będzie na podstawie faktur
VAT za dany miesiąc, (płatnych w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo
wystawionej faktury). Do każdej z faktur Wykonawca dołączy dokument WZ, akceptowany
przez kierowcę, zawierający wymienione poniżej informacje:
- data zakupu,
- ilość i rodzaj pobranego paliwa,
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- numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
- numer karty drogowej,
- cenę za 1 litr sprzedanego paliwa oraz upust.
8. Zamawiający wymaga aby tankowanie pojazdów odbywało się wyłącznie przez pracownika
stacji a zatankowana ilość winna być wpisana w kartę pojazdu potwierdzona podpisem
pracownika stacji.
9. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla Zamawiającego dokonywana będzie wg dziennej ceny
sprzedaży, zgodnej z cennikiem aktualnie obowiązującym na stacji paliw Wykonawcy
pomniejszonej o stały rabat (upust) od sprzedaży 1 litra paliwa.
10. Rabat (upust) od dziennej ceny sprzedaży 1 litra paliwa będzie niezmienny przez cały
okres trwania umowy.
11. Każda zmiana ceny wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, a sprzedający
uwzględni podwyżkę ceny paliwa tylko w takim stopniu procentowym, o jaki wzrosną ceny
dostaw do jego stacji.
12. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za faktycznie zakupione paliwo po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
VIII. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP, a w
szczególności w zakresie:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą posiadanie aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydana na
podstawie przepisów o których mowa w art. 32 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym
niniejszym zamówieniem
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero – jedynkową. Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014r. poz. 1232).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem
technicznym musi wykazać, że posiada co najmniej jedną stację paliw (punkt dystrybucji paliw),
na terenie miasta Radomia czynną całodobowo usytuowaną od siedziby Zamawiającego w
odległości nie większej niż 5 km przy czym za odległość uznaje się najkrótszą trasę jazdy
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samochodem na tym odcinku. Do sporządzenia wykazu stacji można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór – załącznik nr 4.
d) osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero – jedynkową. Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego nieuzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014r. poz. 1232)
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero – jedynkową.
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.1232).
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy PZP
2.

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. Przedstawiony dowód musi umożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X SIWZ. Z treści złożonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
1. W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów
przetargowych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykonawcy składają łącznie) –załącznik nr 2 do SIWZ
2) Koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo
energetyczne wydana na podstawie przepisów o których mowa w art.32 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie
obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem
3) Wykaz stacji paliw na terenie Radomia- na druku , którego wzór został dołączony do materiałów
przetargowych- załącznik nr 4
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2.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP
zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo:
1)

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie
dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych wraz ze zobowiązaniem) - ze
złożonego dokumentu winien wynikać:
a) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,
b) rodzaj i zakres udostępnianych zasobów,
c) sposób udostępnienia zasobów,
d) podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione,
e) charakter stosunku łączącego oba te podmioty,
f) okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby,
g) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, w sytuacji,
nieudostępnienia tych zasobów przy realizacji przedmiotowego zamówienia

2) W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z
podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia
bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to
wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem
zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia,
gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca, tj. zgodnego
z zakresem, w jakim zasoby te są wykorzystywane w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3) W przypadku, gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby będzie brał udział w
realizacji części zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego
podmiotu dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1-2, przy czym za udział w realizacji części
zamówienia uważa się każdą formę uczestnictwa podmiotu trzeciego w jego realizacji
(także konsultacje i doradztwo);
4) Zamawiający żąda 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
ustawy PZP
5) Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców) wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
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 PZP –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w
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przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy
z wykonawców).
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4)

4.

Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2— 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.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminach
określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

5.

Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki
cywilne):
1)

Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;

2)

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

3)

Co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie opisanym przez
Zamawiającego;

4)

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;

5)

Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
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reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego;
6)

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.

6.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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.

7.

Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest
możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy
lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym
terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem: http://www.bip.zuk.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego.
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony droga elektroniczna
lub faks zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie
otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną (z jednoczesnym
zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).
4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny przed
upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:
− w formie pisemnej, lub
− faksem lub drogą elektroniczną oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia
roboczego (dni pracy ZUK w Radomiu) po upływie wyznaczonego terminu.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań
będzie zamieszczana na stronie http://www.bip.zuk.radom.pl.
XII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ

2)

Wypełniony załącznik nr 1A do SIWZ

UWAGA!!! Załącznik nr 1A do SIWZ stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie
podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP
3)

Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale X niniejszej SIWZ;

4)

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku
podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5)

2.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

5.

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 PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.

6.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
"Oferta na dostawę paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2016” oraz „Nie
otwierać przed 10.12.2015 godz. 10:00”.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15 pok. 2, oraz będzie oznaczona nazwą i
adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po
wyznaczonym terminie.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w
terminie składania ofert. Przez wykazanie podstaw zastrzeżenia informacji, Zamawiający
rozumie złożenie wraz z ofertą oświadczenia, zawierającego argumentację dowodzącą
zasadności zastrzeżenia danej części oferty.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
nie wykazanie, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że dokumenty składające się na treść oferty w niniejszym postępowaniu są jawne bez
zastrzeżeń. Wyjątek stanowią dowody składane przez Wykonawcę, w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w sytuacji, gdy zostanie on wezwany do
udowodnienia, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia,
16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XI niniejszej SIWZ Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
17. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert, po tym jak
oferty zostaną złożone u Zamawiającego, zostaną one otwarte w nowym terminie, chyba, że
zostaną wycofane przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego
oświadczenia Wykonawcy.
XV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,
sekretariat w terminie do dnia 10.12.2015 r. do godz. 09:30.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych
Radomiu, ul. Sucha 15 w dniu 10.12.2015 o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
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3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.
XVII. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji
formularza ofertowego przez Wykonawców
2. Opis obliczenia ceny ofertowej - zgodnie z tabelą umieszczoną na druku ofertowym .
3. Wartość brutto stanowiąca cenę oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i
usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W kalkulacji cenowej - załącznik nr 1A należy uwzględnić ceny odpowiednio benzyny
bezołowiowej oraz oleju napędowego wyliczone jako średnia maksymalnych cen sprzedaży z 5
kolejnych dni tj od 04.12.2015 r. do 08.12.2015 r. obowiązujące na stacji na której będzie
prowadzonie tankowanie dla Zamawiającego.
Uwaga!!! Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych w ofercie
danych, w szczególności poprzez zażądanie paragonów sprzedaży.
6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XIX.
7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).
XIX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryterium oceny ofert :
Cena oferty – 100 % (max 100 pkt)
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
2.1. Ocena oferty dla paliwa – benzyny Pb95 i oleju napędowego ON będzie przeprowadzona
wg następującego wzoru matematycznego:
P(C) = (Comin / Cob) x100 pkt
gdzie:
Comin – najniższa łączną cena ofertowa (C) spośród ofert spełniających wymogi formalne
Cob – cena ofertowa (CO) ocenianej oferty
P(C) – liczba punktów za kryterium ceny ocenianej oferty
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
6. Jeżeli złożono ofertę, 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 dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany jej w treści.
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9. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 brak reakcji Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia traktowany
będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
XX. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
XXI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89
ust. 1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
7. 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 zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
XXIII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia
powierzy podwykonawcom.
XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147
ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy
załącznik nr 6 do SIWZ
XXVI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania
1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP

4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego
terminu, za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP

XXVII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów;
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie
zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania, przesłanie kopii pocztą, faksem lub
drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert.
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w
jaki mogą być one udostępnione.
Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością.
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przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający
nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego
zgody, o której mowa w pkt 4.
XXVIII. Dokumentację przetargową stanowią:
1) Wzór druku oferty wraz z drukiem kalkulacji cenowej
2) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika do
oferty;
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznika do oferty;
4) Druk wykazu stacji paliw- wzór załącznika do oferty,
5) Druk oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
6) Projekt umowy.

Komisja w składzie:
Marcin Pracki
Jolanta Popiel
Rafał Kępczyk

Zatwierdzam:
Dyrektor ZUK
(-) Robert Rutkowski
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Załącznik nr 1do SIWZ
Znak Sprawy nr PN/2/2015
Formularz ofertowy
...................................................................
/nazwa wykonawcy(ów)/
...................................................................
/dokładny adres/
...................................................................
/telefon/ fax//adres e-mail/
NIP ...............................................
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
26-600 Radom

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych dla
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu na rok 2016:
1)

oferujemy

kompleksowe

wynagrodzeniem

brutto

wykonanie

przedmiotu

w

zamówienia

wysokości

zgodnie

z

SIWZ

za

…………………….złotych

słownie(……………………………………………………………………………………………………….)
wyliczoną w oparciu o poniższą kalkulację:

Lp

Nazwa
paliwa

Przewidywa
na ilość
(litrów)

Średnia
maksymalnych
cen sprzedaży
z 5 kolejnych
dni* (zł)

A

B

C

1. Pb95

6.000 litrów

Olej
2.
napędowy

53.000 litrów

Oferowany
rabat
(%)

Średnia
maksymalnych
cen sprzedaży
Razem cena
z 5 kolejnych
(niezmienn
oferty
brutto (zł)
y w okresie dni po rabacie
(zł)
obowiązyw
(BxE)
(100-D)
ania
C x ----------umowy)
100
D

E

F

RAZEM:
* średnia maksymalnych cen sprzedaży z 5 kolejnych dni tj od 04.12.2015 do 08.12.2015 r.
obowiązujących na stacji na której będzie prowadzonie tankowanie dla zamawiającego wyliczona
zgodnie z załącznikiem 1A.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
3) Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
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4) Usługi zrealizujemy na warunkach określonych w projekcie umowy, we wskazanym przez
zamawiającego terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia,
6) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych w ofercie danych,
8) Oferujemy/nie oferujemy/ karty stałego klienta, która będzie przydzielona dla każdego pojazdu z
osobna,
9) Oświadczam, że :
#całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy/
# Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie w zakresie:
-

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

-

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

10) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

…………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………….
/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy

# niepotrzebne wykreślić
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Załącznik nr 1A
Kalkulacja średnich maksymalnych cen sprzedaży z 5 kolejnych dni
w

kolumnie

c

w

tabeli

dla

ON

i

Pb95

wg

cen

(zł) wskazaną

obowiązujących

na

stacji………………………………………………………………w dniach 04-08.12.2015 r.
(nazwa i adres Wykonawcy)
Paliwa
Dla Pb-95
maksymalna
sprzedaży

cena
1

l.

Dla ON

brutto
paliwa

z dnia 04.12.2015 r.
maksymalna
sprzedaży

cena
1

l.

brutto
paliwa

z dnia 05.12.2015
maksymalna
sprzedaży

cena
1

l.

brutto
paliwa

z dnia 06.12.2015
maksymalna
sprzedaży

cena
1

l.

brutto
paliwa

z dnia 07.12.2015
maksymalna
sprzedaży

cena
1

l.

brutto
paliwa

z dnia 08.12.2015
Średnia maksymalnych cen
sprzedaży z 5 dni*
*Wartości z kolumny 2,3 ostatniego wiersza wpisujemy w kolumnę C formularza ofertowego
odpowiednio ON i Pb 95

Oświadczam, że dane są zgodnie z aktualnym stanem faktycznym na dzień składania ofert.

Data:........................................................

............................................................
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 22)
.........................................................
.........................................................
……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004roku Pzp (Dz. U. z 2014 r poz. 1232.) na „Dostawę paliw płynnych dla
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu na rok 2016” działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, oświadczam, że zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym nie
późniejszym niż na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Data:........................................................

............................................................
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ(oświadczenie art. 24)
.........................................................
……………………………………….
……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1232) składając ofertę na dostawę paliw płynnych na
potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2016, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia,
o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data:.........................................

...........................................................................
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ STACJI PALIW
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2016”
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
ul. Sucha 15
26-600 Radom
WYKONAWCA:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM, ŻE:
dysponuję lub będę dysponował do realizacji niniejszego zamówienia następującymi stacjami paliw:
l.p.
Nazwa lub numer stacji
Adres stacji (ulica i nr,
Odległość od
miejscowość)
Zamawiającego

Informacja o podstawie dysponowania

1.
Podpis(y):
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych)

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)

Data
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Załącznik nr 5 do SIWZ informacja dotycząca grupy kapitałowej
.........................................................
.........................................................
……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.) zwanej dalej
ustawą Pzp na „Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu na rok
2016”działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam, że zgodnie z aktualnym
stanem faktycznym i prawnym nie późniejszym niż na dzień składania ofert Wykonawca nie
należy do 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.).

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

………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego
za
przedłożenie
nierzetelnego
lub
poświadczającego
nieprawdę
oświadczenia
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Dotyczy: Przetargu nr PN/2/2015 na dostawę paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu
na rok 2016
Umowa (Projekt)
na dostawę paliw płynnych na potrzeby ZUK w Radomiu na rok 2016

Zawarta w dniu......................... r. pomiędzy:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15
REGON:
NIP 948-249-54-17
reprezentowanym przez Dyrektora Pana …………………………………….. zwanym w dalszej
części ,,Zamawiającym”,
a
...............................................................................................................................
Z siedzibą w:............................................................................................................................
REGON:..................................................................................................................................
NIP:.................................................................................................................................
Reprezentowaną przez:..............................................................................................................
Zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 207.000
euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1232).
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych dla Zamawiającego,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przyjętą ofertą, według
planowanych do zakupu w okresie obowiązywania umowy rodzajów i ilości paliwa, tj
a. benzyna bezołowiowa Pb 95 – ……………………
b. olej napędowy ON – …………………………………..
2. Dopuszcza się zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliwa,
z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie
przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z przyjętej
kwocie ...........................
3. Strony dopuszczają zmniejszenia ilości paliwa w przypadku obniżenia
zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest SIWZ.

zgodnie
zostanie
oferty w
potrzeb

§2
1. Tankowanie będzie się odbywać na stacji paliw wykonawcy położonej ( –nych) w
Radomiu przy ul. .........................................., w odległości ………….. km od siedziby
zamawiającego, czynnej całodobowo w każdym dniu miesiąca.
2. Paliwa, będące przedmiotem umowy, spełniają wymagania jakościowe, określone w
obowiązujących w tym zakresie normach.
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§3
Strony zawierają umowę od dnia ……………… r. do czasu zrealizowania wartości
umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia …………………….. Realizacja przedmiotu
zamówienia będzie następowała sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego.
§4
1. Bezgotówkowa sprzedaż paliw ON oraz Pb 95 dla Zamawiającego dokonywana
będzie wg dziennych cen sprzedaży, zgodnych z cennikiem aktualnie obowiązującym
na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonych o stały rabat (upust) od sprzedaży 1 litra
paliwa w wysokości:
a).................%- na benzynę bezołowiową Pb 95,
b)................% - na olej napędowy ON.
2. Rabat ( upust) od dziennej ceny sprzedaży 1 litra danego rodzaju paliwa będzie
niezmienny przez cały okres trwania umowy.
3. Ceny paliw na stacji Wykonawcy mogą ulec zmianie w przypadku udokumentowanej
zmiany cen producenta i będą obowiązywać od dnia ich wprowadzenia.
4. Każda zmiana ceny wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Dopuszcza
się stosowanie dołączonego do faktury wykazu cen sprzedaży za okres, za który
wystawiona jest faktura.
5. Sprzedający w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do uwzględnienia
podwyżek cen paliw tylko w takim stopniu procentowym, o jaki wzrosną ceny dostaw
do jego dystrybutorów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli w zakresie podwyżek cen.
Wykonawca wyraża zgodę na wgląd w faktury dostaw , z których wynikać będą
wprowadzone podwyżki cen paliw.
7. Sprzedający oferuje/nie oferuje Kartę stałego klienta, która będzie przydzielona dla
każdego pojazdu z osobna.
8. Strony dopuszczają zmiany stawki VAT w przypadku wprowadzenia takiej zmiany
obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.
9. Zamawiający wymaga aby tankowanie pojazdów odbywało się wyłącznie przez
pracownika stacji a zatankowana ilość winna być wpisana w kartę pojazdu
potwierdzona podpisem pracownika stacji.
* niepotrzebne skreślić
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bezgotówkowej sprzedaży paliw
płynnych do pojazdów samochodowych należących do Zamawiającego.
2. Wykaz pojazdów samochodowych podlegających bezgotówkowemu tankowaniu
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykaz może być aktualizowany w
ciągu całego okresu dostaw.
3. Sprzedaż bezgotówkowa, o której mowa w ustępie 1 dokonywana będzie na
podstawie faktur VAT za każdy miesiąc, (płatnych w terminie 14 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego). Do każdej z faktur
Wykonawca dołączy dokument WZ, akceptowany przez kierowcę, zawierający
wymienione poniżej informacje:
- data zakupu,
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- ilość i rodzaj pobranego paliwa,
- numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
- numer karty drogowej,
- cenę detaliczną za 1 litr sprzedanego paliwa oraz upust.
4. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za faktycznie zakupione paliwo po
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku, gdyby szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej ,
Zamawiający ma prawo niezależnie od kary żądać odszkodowania uzupełniającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
jego stronie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych
kosztów za wykonanie zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony
protokołem inwentaryzacyjnym z zastrzeżeniem §7.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać zapłaty należnej mu z tytułu realizacji
części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z powodu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Obu stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron
w każdym czasie oraz przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 1- miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§8
Należność za wystawione faktury będzie regulowana z konta Zakładu Usług Komunalnych w
Radomiu, z poleceniem przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę.
§9
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają obustronnego porozumiewania w
formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory, mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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