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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chodczu
ul. Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
NIP 888-000-66-24
Znak sprawy : ZP-1/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”
I . Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chodczu
ul. Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
www.zgkchodecz.pl
e-mail: biuro@zgkchodecz.pl
tel./fax: (54) 28-48 -198 w godzinach od 7.00 do 15.00;
II. Tryb udzielenia zamówienia
1 Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 1986 ) zwana dalej
ustawą oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i właściwe przepisy
wykonawcze.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej
60 000 litrów do zbiornika o pojemności 2500 litrów znajdującego się przy siedzibie Zamawiającego
w miejscowości Chodecz ul. Al. Zwycięstwa 19.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia oleju napędowego do zbiornika o pojemności
2500 litrów. Terminy i ilości dostaw paliwa będą każdorazowo określane przez zamawiającego
telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się jednostkowe tankowania
oleju w ilości od 1500 do 2000 litrów. Dostawa powinna nastąpić nie później niż do godziny 1500 dnia
następnego po dniu złożenia zamówienia. Zamawiający określa terminy przyjęć dostaw w sposób
następujący: dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy) od godz. 700 do 15 00). Ilość dostarczonego paliwa będzie ustalana przy przyjęciu
temperatury referencyjnej paliwa 150 C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny. Dostawy
realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający wymaga od wykonawcy
każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa jakości dostarczonego oleju. Dostarczane
paliwo musi spełniać wymogi normy PN - EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych
–Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015r. poz. 1680). Szacunkowa ilość paliwa może ulec zmianie. Zmniejszenie zakresu
zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń wykonawcy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09 134 100-8 – Olej napędowy
IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie ;
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.03.2019r. – 29.02.2020r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym –ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne /tj. Dz.U z 2017 r., poz. 220 / ważną przez cały okres realizacji
zamówienia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na postawie składanych przez
wykonawców dokumentów i oświadczeń.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych.
6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a. jest niezgodna z ustawą,
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – koncesję o której mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /tj. Dz.U z 2017 r., poz. 220/
ważną przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej
niż 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 dokumentów, o
których mowa w punkcie 3, 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.
5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub
kopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o
których mowa w pkt 1 lit a, b i c składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia
lider Konsorcjum działający w imieniu wszystkich podmiotów.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
Brak załącznika do oferty uznany będzie za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie
- pisemnej
- faksem (nr faksu Zamawiającego: 54 28 48 198
- elektroniczne: biuro@zgkchodecz.pl
Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją
„potwierdzam czytelność faksu – godzina, data i podpis.
Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem.
Dokumenty przekazane faksem, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, w innym przypadku uznaje się
je za nie złożone.

2. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Henryk Grzybowski w godzinach od 0700 do 15 00 od poniedziałku do piątku.
3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na
adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 87-960 Chodecz , ul. Al. Zwycięstwa 19.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, 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. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
po upływie terminu do składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
pozostawi wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją
na stronie internetowej.
7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ równocześnie
zamieszczając informację na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
XI. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku niż język polski.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby /osób
podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte w sposób trwały, zapobiegający
możliwości de kompletacji zawartości oferty.
10. Przy składaniu podpisów przyjmuje się następującą zasadę: w przypadku nieczytelnego podpisu
należy potwierdzić go pieczątką imienną, w przypadku czytelnego podpisu nie wymagana jest
pieczątka imienna.
11. W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
muszą być one oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z póz. zm.)” a
Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te powinny być załączone do oferty jako odrębna część niezłączoną z ofertą w sposób
trwały.
B. Dokumenty składające się na ofertę
Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy sporządzony wg załączonego wzoru –
załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wymienione w pkt VIII SIWZ.
Zamawiający zaleca ułożenie dokumentów wchodzących w skład oferty według podanej wyżej
kolejności.
C. Oznaczenie ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w
sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.
2. Kopertę z ofertą należy zaadresować:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chodczu

ul. Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
oraz opisać:
OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.02.2019 r., GODZ. 1315
D. Oferta wspólna
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. W przypadku o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w
punkcie 1.
d. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w punkcie 1, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od
terminu określonego na wykonanie zamówienia.
e. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie, itp.) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
XIV. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 87-860 Chodecz
ul. Al. Zwycięstwa 19 do dnia 25.02.2019 r. do godz. 1300
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom
bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. 87-860 Chodecz ul. Al. Zwycięstwa 19 w dniu 25.02.2019 r. o godz. 1315
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana i cena oferty, oraz termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności
zawarte w ofertach.
Powyższe informacje Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert na ich wniosek.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
3. Cenę paliwa stanowi cena brutto za 1 litr, wyliczona w następujący sposób:
- olej napędowy ON :
Cena brutto ON/1 litr = Cena z dnia 13 lutego 2019 roku …….. zł/litr + marża

Wykonawcy ….. zł/litr netto (niezmienna w okresie trwania umowy) / - ewentualny upust
Wykonawcy …… zł/litr netto (niezmienny w okresie trwania umowy) + ……. %VAT
Ceny mają być podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza.
Proponowana cena w ofercie powinna być ceną hurtową netto PKN ORLEN S.A. według cen dnia z
internetu w dniu 13.02.2019r. z upustem oferowanym przez dostawcę do zakupu 1 litra
poszczególnych rodzajów paliwa, wyrażoną w PLN.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) 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
XVI. Kryteria oceny ofert
1) Kryteria oceny ofert:
Kryterium 1- cena stanowi 60%
Kryterium 2- termin płatności 40%
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następującego kryterium i sposobu obliczania wartości
punktowej:
1. w kryterium cena- waga 60pkt, zostanie zastosowany następujący wzór
najniższa cena ofertowa brutto
A= -------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej brutto
A- ilość punktów badanej ceny oferty
Przy wyborze oferty zamawiający Bedze kierował się kryterium ceny oferty brutto za realizacje
zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa . Określona w ten sposób cena
oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Kryterium termin płatności- waga 40 pkt zostanie zastosowany sposób obliczenia wartości
punktowej gdzie:
B- ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności
7 dni- 0pkt
14 dni- 10pkt
21 dni-20pkt
30 dni-40pkt
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o
terminach zapłaty transakcjach handlowych (tj Dz. U. 2016 poz. 684) . W kryterium termin płatności
maksymalnie wykonawca może uzyskać 40 pkt.W przypadku braku wskazania terminu płatności w
formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie okres minimalny terminu płatności
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru :
C= A+ B gdzie:
C- suma punktów uzyskana przez ofertę
A- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena
B- ilość punków uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Termin płatności”

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punków oparciu o
ustalone kryteria zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy który uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

XVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,w terminie określonym w
informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert zgodnie z ustawą. Warunki na których będzie zawarta
umowa określa załącznik nr4
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Ogólne warunki umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej umowie (w trakcie jej realizacji)
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiana cen za paliwo, ale tylko w przypadku zmiany cen paliw przez producenta
b) zmiana stawki podatku VAT.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
W myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy a także innemu podmiotowi, który ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidzianej w ustawie prawo zamówień publicznych.
XVII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
X VIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XX. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z
Zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami Pzp w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
Niezależnie od publikacji ww. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane na
piśmie uczestniczącym w postępowaniu Wykonawcom.
Ponadto Zamawiający po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XXV. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne
po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, -Zamawiający
wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 1986 )

XXVI. Załączniki
Wykaz załączników do specyfikacji :
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie zgodne z art. 24,

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………......................
…..................................................................
…...........................................................
…..........................................................
(Nazwa Wykonawcy, adres, tel./fax)

Data………………….

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę oleju napędowego do
zbiornika o pojemności 2500 litrów”
Niniejszym oferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
1. Producentem oleju napędowego proponowanego do dostawy w ramach niniejszego zamówienia
jest: …………………………………………………………...……………….
2. Cena hurtowa producenta z dnia 13.02.2019r. opublikowana na stronie internetowej producenta
paliwa ( adres strony internetowej ……………………..…………………….. )
wynosi netto …………………………zł/litr.
3. Oferowana stała marża lub upust wynosi netto :( marża +, upust - )⃰…………………zł/litr.
4. Przyjęta cena jednostkowa do kalkulacji netto: …..…………………..……zł/litr.
5. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: ………………….%

Rodzaj
paliwa

Aktualna cene Marża
producenta
Wykonawcy
netto w zł/litr netto
(niezmienna
w okresie
trwania
umowy) w
zł/litr

Upust
Wykonawcy
netto
(niezmienny
w okresie
trwania
umowy) w
zł/litr

Cena netto Podatek
w
VAT
zł/litr(Suma
kolumn 2 i 3
minus
kolumna 4)

Cena brutto w Szacunkowa Wartość
zł 1 litr (Suma ilość paliwa brutto w zł
kolumn 5 i 6) w litr
łącznie
(Iloczyn
kolumn 7 i 8)

1

2

4

5

7

3

Olej
napędowy

⃰ - niepotrzebne skreślić

6

8
60 000

9

6. Wartość netto zamówienia wynosi:
60000 litrów x …………………….. zł/litr = ……………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
7. Podatek VAT wynosi: …………………. zł.
8. Wartość brutto zamówienia wynosi: ………...…………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam(y) że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami specyfikacji i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz, że mam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji projekt umowy został zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

….............................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy, adres, tel./fax)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018. poz.
1986 ) dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam
wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji.

……………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy, adres, tel./fax)

Oświadczenie Wykonawcy
Składane na podstawie art. 24 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
rozdziale 2 SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę oleju napędowego
do zbiornika o pojemności 2500 litrów” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.1986)

…………………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa (projekt)
Umowa nr .......................
zawarta w dniu ................................. r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
87-860 Chodecz
ul.Al. Zwycięstwa 19
NIP: 888-000-66-24
zwanym Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Henryk Grzybowski – Prezes Zarządu
a firmą............................................................., z siedzibą w ................................... adres……………………..
ul. ....................................... tel. ……………………fax …………..………..NIP………………………
NIP: …………………………… REGON: ……………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………..
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego na podstawie przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U z 2018. poz. 1986 )
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na
sukcesywnych dostawach oleju napędowego w ilości szacunkowej 60000litrów do zbiornika o pojemności
2500 litrów znajdującego się przy siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o. 87-860
Chodecz , ul. Al. Zwycięstwa 19 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szacunkowa ilość paliwa może ulec zmianie. Zmniejszenie ilości zamówienia nie stanowi podstaw do
żadnych roszczeń Wykonawcy.
3. Zamawiający oświadcza, że olej napędowy dostarczany w wykonaniu niniejszej umowy wykorzystuje do
celów własnych.
§2
1. Termin realizacji umowy będzie następował w okresie od 01.03.2019. do 29.02.2020.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.
3. Każdorazowa dostawa oleju powinna posiadać świadectwo jakości.
§3
1.Termin realizacji i wielkość zamówienia uzgadniane będą faxem lub telefonicznie. Dostawa powinna nastąpić
nie później niż do godziny 1500 dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. Zamawiający określa terminy
przyjęć dostaw w sposób następujący: dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 700 do 1500).
2.Ilość dostarczonego paliwa będzie ustalana przy przyjęciu temperatury referencyjnej paliwa 15 0C na
podstawie wydruku z drukarki autocysterny.
§4
1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie w terminie …..dni licząc od dnia przedłożenia faktury za
realizację poszczególnej dostawy

§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 litr paliwa wynagrodzenie w wysokości :
a) oleju napędowego ON - ..…….zł netto + Vat ….% …….zł., razem brutto ………...….…zł,
2. Wynagrodzenie za cały okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ……………. zł
brutto z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy jeżeli Zamawiający nie dokona zakupu na wymienioną kwotę.

§6
1. Cena na przedmiot zamówienia może ulegać zmianie na mocy aneksu do niniejszej umowy, tylko w
przypadku zmiany cen paliw przez producenta.
2. Marża/Upust* Wykonawcy za przedmiot zamówienia pozostaje niezmienna(y) w okresie trwania
umowy i wynosi …….…… zł netto/ litr paliwa.
§7
1. Wykonawca zapewnia, że paliwo jest wolne od wad, jest dobrej jakości. Paliwa odpowiadają
wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paźdz. 2015w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. z 2015 poz 1680)
2. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie
zobowiązany jest do okazania świadectwa jakości paliwa potwierdzającego, że jakość paliwa jest
zgodna z Polską Normą.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy w Banku ………………………………………nr ……………………..
w terminie … licząc od dnia przedłożenia faktury za realizację poszczególnej dostawy.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
888-000-66-24
§9
1. W razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną:
a) 20 % wartości przedmiotu umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za
które odpowiada Wykonawca,
b ) 0,1 % wartości umownej paliwa nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2.Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Nieterminowe regulowanie należności finansowych przez Zamawiającego, daje podstawę do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 10
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą nastąpić tylko za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy na warunkach jak poniżej:
a/ zmiana cen za paliwo ale tylko w przypadku zmiany cen paliw przez producenta
b) zmiana stawki podatku VAT

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu zakupu paliwa
przez Zamawiającego w okresie objętym umową tj. do dnia w którym umowa przestaje obowiązywać.
§ 11
1. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy :
a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
b) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania umowy,
c) Zamawiający zgłosi uzasadnioną reklamację co do jakości paliw (paliwo nie odpowiada
polskiej normie, zawiera wodę lub olej opałowy albo inne zanieczyszczenia),

d)zwłoka w dostarczeniu paliwa będzie miała istotny wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar
umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Niniejszą umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
umowy.

.....................................
WYKONAWCA

.............................................
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr5 do SIWZ
……………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy, adres, tel./fax)

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z
2018r. poz. 1986 z późn. zm. )
informuję, że
…………...............................................................................…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
[nazwa wykonawcy]

Należę/ nie należę
do grupy kapitałowej1, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2015 r. poz 184, 1618, 1634) o której mowa a art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp;
Wobec tego ze niniejszym postępowaniu składa ofertę inny wykonawca należący do grupy kapitałowej, do
której należy wykonawca składający niniejszą ofertę, poniżej wyjaśniam, że istniejące między nami powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
………………………………….
Miejscowość i data
……………………………………..
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
Uwagi:
W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest złożyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

