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W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w dniu 07.11.2014 r.,
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, PKM Świerklaniec Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w
przetargu nieograniczonym.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
działające na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019110
NIP 645-21-62-922;
REGON 276286407
tel.: (32) 381 33 33,
faks: (32) 381 33 10
http://www.pkm-swierklaniec.pl
e-mail: biuro@pkm-swierklaniec.pl

II.

III.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień
sektorowych.

2.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej
„Ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.

3.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

4.

Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wszelkie załączniki, formularze i inne dokumenty, które stanowią jej
integralną część.

5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38
ust. 3 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa:
 oleju napędowego - przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym,
stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej, w zależności od temperatury
otoczenia (okresu) odpowiednio:
 letniego,
 zimowego,

2.

Kod CPV: 09134100-8

3.

Oferowany olej napędowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania jakościowe
w zakresie parametrów fizyko-chemicznych:
Tabela 1:
OLEJ NAPĘDOWY
Właściwości
Liczba cetanowa
0
Gęstość w temperaturze 15 C
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych
Zawartość siarki
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Jednostka

3

kg/m

Zakres
minimum
maksimum
51
820
845

% (m/m)

-

8

(mg/kg)
% (v/v)

-

10
7
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0

Temperatura zapłonu
Zawartość wody
o
Lepkość w temp. 40 C

C
mg/kg
2
mm /s

Powyżej 55
2,00

200
4,50

4.

Pozostałe parametry oleju napędowego, poza określonymi w Tabeli 1 powinny być
zgodne z:
a). Polską Normą PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje
napędowe – Wymagania i metody badań.
b). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki – z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1058 z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych.

5.

Uwaga: wymagania zawarte w Rozporządzeniu o którym mowa w punkcie b). są
nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013-12.

6.

W przypadku znacznych spadków temperatur w okresie zimowym Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć, na wniosek Zamawiającego, olej napędowy o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych, o temperaturze zablokowania zimnego filtru
(CFPP) zgodnej z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia
2008 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 z późniejszymi zmianami) – nie niższej niż (-250C).
Cena oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie
wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego rodzaju oleju (w odniesieniu
do cen hurtowych PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A.) i zaoferowany w ofercie
upust.

7.

Zamawiający przy każdej dostawie wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia
aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa wystawionego przez
certyfikowane laboratorium, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z normami
oraz określające parametry fizyko-chemiczne paliwa a także jednorazowo Kartę
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – przy pierwszej dostawie oleju napędowego:
letniego, przejściowego, zimowego.

8.

W wypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt 4 oferowany olej musi być
zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.

9.

Oferowany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i odporny w okresie całego
roku na ewentualne skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w
autobusach.

10. Całkowita wielkość zamówienia 2 750 000 litrów (2 750 m3).
Ilość ta uzależniona jest od wykonywanych obecnie zadań (pracy przewozowej) i ilości
posiadanego taboru.
Olej napędowy będzie w 100 % wykorzystywany przez Zamawiającego dla celów
własnych.
11. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 10 000 litrów (10 m3) i będzie
realizowana sporadycznie przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw lub w okresie
zimowym.
12. Podana wielkość zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy
może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20% bez konieczności
zawierania aneksu do umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu oraz zdobycia wszelkich
innych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny dostaw.
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IV.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
V.

Termin realizacji zamówienia, tj. sukcesywnych dostaw oleju napędowego wynosi
12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji dostaw.
Zamówienie będzie realizowane od 01 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. .
Miejsce realizacji zamówienia – stacja paliw PKM Sp. z o.o. Świerklaniec, ul. Parkowa 3.

OKREŚLENIE ILOŚCI FAKTYCZNIE DOSTARCZONEGO PALIWA.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

VI.

Wielkość dostawy będzie określona w m3.
Odbiory dostarczonego oleju napędowego na stacji paliw odbywać się będą w oparciu o
wskazania zainstalowanego na stacji paliw systemu kontrolno-pomiarowego Veeder Root,
po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu plomb Dostawcy (założonych na wlewy i zawory
spustowe lub całej skrzyni spustowej zamiast zaworów spustowych w autocysternie przy
założeniu, że nie ma możliwości dojścia do wlewów i spustów bez uprzedniego otwierania
pokrywy skrzyni autocysterny). Na podstawie wyników sondy pomiarowej komisja
sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego paliwa do zafakturowania.
Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych, w temp.
referencyjnej +15oC.
Urządzenia służące do pomiaru wysokości napełnienia (ilości oleju napędowego) w
zbiornikach paliwowych, a także same zbiorniki paliwowe będą w trakcie realizacji
zamówienia posiadały ważne świadectwa legalizacji wydane przez właściwe urzędy miar.
Zbiornik na olej napędowy stacji paliw PKM Sp. z o.o. Świerklaniec, jest zbiornikiem
podziemnym, dwukomorowym o pojemności komór: 25 228 litrów i 25 384 litrów.
Sposobem rozładunku paliwa z autocysterny jest sposób grawitacyjny.
Pozostałe warunki, w tym szczegółowy sposób realizacji dostaw i wymagane dokumenty
określone są we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA/DOSTAWY
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego do stacji
paliw Zamawiającego w ilościach podanych powyżej i do realizowania jednostkowych
dostaw paliwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300 w czasie nie
dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

2.

Zamawiający wymaga aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub
wynajętymi autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w
Ustawie o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych.

3.

Wykonawca zapewnienia dowóz oleju napędowego od producenta do stacji paliw PKM
Sp. z o.o. w Świerklańcu na swój koszt i swoim staraniem;

4.

Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty (koszty badania próbek oleju
napędowego) Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w oferowaną cenę jednostkową oleju
napędowego;

VII.
1.

2.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin płatności za dostarczone paliwo i transport tego paliwa do PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec - przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia wystawienia faktury VAT.
Pozostałe (szczegółowe) warunki przedstawione są w projekcie Umowy (załącznik nr 7 do
SIWZ).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zmówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące:
2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadania koncesji na handel
paliwami płynnymi;
2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należytego wykonania w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dostawy ON w
ilości minimum 2750 m3, w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych dla jednego
odbiorcy.
2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadania opłaconej polisy, a przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 złotych

3.

Opis sposobu dokonania spełniania warunków:
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

4.

Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie VIII.1. zostanie dokonana na
podstawie złożonego Oświadczenia wymienionego w punkcie IX. 2 (Załącznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentów wymienionych w punktach IX.3 - IX.8. SIWZ.
Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie VIII.2.1. zostanie dokonana na
podstawie złożonego Oświadczenia wymienionego w punkcie IX. 3 (Załącznik nr 3 do
SIWZ) oraz dokumentów wymienionych w punktach IX. 10. – IX.11. SIWZ
Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie VIII.2.2. zostanie dokonana na
podstawie dokumentu wymienionego w punkcie IX. 12 (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie VIII.2.3. zostanie dokonana na
podstawie złożonego Oświadczenia wymienionego w punkcie IX. 3 (Załącznik nr 3 do
SIWZ).
Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie VIII.2.4. zostanie dokonana na
podstawie dokumentów wymienionych w punktach IX. 13. – IX.15. SIWZ

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie
IX.2., IX3., IX.4., IX.5., IX.6., IX.7., IX.8. SIWZ.
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 nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest 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

5.

IX.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą
„spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty.
W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikiem (załącznik nr 1 do FO):


załącznik nr 1 - „Cena oferty” - zawierający propozycję ceny podanej w zł - za 1 m3
dostarczonego paliwa wraz z transportem tego paliwa do
Zamawiającego - obowiązującej na dzień 10.12.2014 r. Dzięki temu
Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych Ofert.
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Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena ustalana będzie
według mechanizmu zawartego we wzorze umowy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w
przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe zaświadczenie
musi być złożone przez każdy podmiot).

4.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Zaświadczenie
nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

5.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego
zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu.
Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

6.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1
pkt 4-8 Ustawy Pzp – wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

7.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1
pkt 9 Ustawy Pzp – wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

8.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr 5 do SIWZ).

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
9.

Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).

10. Koncesję na handel paliwami ciekłymi, w tym olejem napędowym.
11. Dowód uiszczenia opłaty koncesyjnej za rok 2014 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki
lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej
(potwierdzenie w/w opłaty za 2015 rok Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić po jej
uiszczeniu - w przypadku wyboru jego oferty w terminie do 16.04.2015 r.).
12. Wykaz wykonanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – dostaw ON
z podaniem ich wartości i rodzaju, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć
dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane
należycie (załącznik nr 4 do SIWZ).
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną dostawę
ON w ilości minimum 2750 m3, w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (okres może
być krótszy) dla jednego odbiorcy wraz potwierdzeniem jej wykonania.
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy spełnią w/w warunek.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 4a do SIWZ)
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Pzp).
13. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym
Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 800.000,00
złotych - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe
zaświadczenia muszą być złożone przez ten podmiot, który spełnia warunek, lub te
podmioty, które łącznie spełniają ten warunek).
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja potwierdza
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez
określenie jedynie liczby cyfr , zamiast jej pełnego ujawnienia, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania
przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.
14. Aktualną opłacona Polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż
500 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu, z którego
wynikać będzie, że polisa została opłacona.
W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego
spełnianie warunku określonego w pkt VI.14. Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3
(słownie: trzech) dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie
Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub
złożenia nowych dokumentów. Brak spełnienia tego warunku może skutkować
natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy.
15. Część sprawozdania finansowego (bilans i rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres. Roczny obrót winien wynosić minimum 10 000 000,00 złotych.
W celu potwierdzenia, że oferowany olej napędowy odpowiada wymaganiom zawartym w
niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
16. Dokument określający nazwę producenta oraz wzorcowe parametry oferowanego oleju
napędowego (załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzający spełnienie wymagań stawianych
przedmiotowemu olejowi.
17. Dokument (Norma Zakładowa, Świadectwo Jakości, Orzeczenie Laboratoryjne) podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzający iż oferowany olej napędowy
odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym i jest zgodny z
parametrami fizyko-chemicznymi określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Polską Normą PN-EN 590:2013-12.
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Uwaga:
Jeżeli Wykonawca chce zaoferować w ramach niniejszego postępowania przetargowego
olej napędowy produkowany przez więcej niż jednego producenta, to dokumenty
wymienione w punktach 16 i 17 muszą być przedstawione dla każdego z oferowanych
olejów napędowych indywidualne. W przypadku dołączenia do oferty normy zakładowej
producenta zagranicznego, zamawiający wymaga dołączenia tłumaczenia (sporządzonego
przez tłumacza przysięgłego) w/w dokumentu na język polski.
Pozostałe:
18. Dowód wniesienia wadium w wymaganej wysokości tj. dokument potwierdzający
dokonanie przelewu na konto Zamawiającego lub inny dokument potwierdzający wniesienie
wadium w innej formie (zgodnie z pkt XI SIWZ).
Uwagi:
19. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj. zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1. o których mowa w punkcie IX ust. 3, 4, 5, 7, składa odpowiedni dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. o których mowa w punkcie IX ust. 6 składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp.
Dokumenty, o których mowa w punkcie IX.19. 1a i 1c. oraz w punkcie IX.19. 2
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie IX.19. 1b. powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
21. 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 2. można je
zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
22. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
23. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
24. W takim przypadku podmioty składające ofertę wspólną (np. formie spółki cywilnej lub
konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia
Ich oferta musi spełniać następujące wymogi:
a.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
„Prawo zamówień publicznych”, tj. przedstawić dokumenty wymienione w pkt IX, ust. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8.

b.

Jako grupa wykonawców ubiegająca się wspólnie o zamówienie publiczne musi
spełniać warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień
publicznych”.

c.

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

d.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy
konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

e.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

f.

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w punkcie 22 zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

25. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg
warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji – bez dokonywania w nich zmian.
26. Dokumenty o których mowa w punkcie IX muszą być dostarczone w formie oryginałów albo
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę uprawnionego do
podpisywania Oferty wskazanego w dokumencie rejestrowym. (Wykonawca na kserokopii
składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem” lub
równoważnym).
W przypadku dokumentów dwustronicowych mają być one potwierdzone na każdej
zadrukowanej lub zapisanej stronie.
27. Za podpisanie Zamawiający uważa podpis(-y) osoby upoważnionej z pieczątką imienną. Za
parafowanie Zamawiający uważa skróconą postać podpisu osoby upoważnionej.
28. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, TAKŻE
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

2.

Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę
pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
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3.

4.

5.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji faksem pod warunkiem obligatoryjnego niezwłocznego przekazania ich w formie
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. W zakresie dot. procedury przetargowej (proceduralnym):
Henryk Donocik,
w godz. 800 ÷ 1400,
telefon nr (32) 381 33 41
2. W zakresie dot. przedmiotu zamówienia (merytorycznym):
Elżbieta Horzela,
w godz. 800 ÷ 1400,
telefon nr (32) 381 33 18
00
00
Marta Dembińska,
w godz. 8 ÷ 14 ,
telefon nr (32) 381 33 18
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została
zamieszczona.

7.

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda
wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie wysłana do wszystkich wykonawców, którzy pobrali ją
u Zamawiającego, oraz umieści na własnej stronie internetowej.

8.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.

Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.

Wadium można wnieść w formie:
2.1.
pieniężnej,
2.2.
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3.
gwarancji bankowej,
2.4.
gwarancji ubezpieczeniowej,
2.5.
w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego Konto: ING Bank Śląski S.A. 41 1050 1230 1000 0002 0085 5211, z
dopiskiem: „Wadium – Dostawa oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o. Świerklaniec”.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do
19 grudnia 2014 r. do godz. 1200. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za
termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany
przez Wykonawcę (zgodnie z art. 46 ust. 4).

4.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie oryginału, w depozycie w kasie siedziby Zamawiającego w budynku administracyjno-
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technicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800- 1200, do dnia otwarcia ofert,
gdzie otrzyma potwierdzenie złożenia tego dokumentu. Kopię dokumentu wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia w ofercie oryginalnego
dokumentu wadium w formie niepieniężnej, nie będzie on podlegał zwrotowi.
Zamawiający dopuszcza złożenie oryginału wadium, wnoszonego w innej formie niż
pieniężna, w osobnej kopercie z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o. Świerklaniec”, pozostawiając w ofercie
jedynie kopię takiego dokumentu i przesłanie go razem z ofertą. Obie koperty (jedna z
oryginałem wadium i druga z ofertą) mogą być przesłane razem w jednej zewnętrznej
kopercie za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres Zamawiającego przed terminem
składania ofert.
5.

Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno być wystawione na czas nie
krótszy niż termin związania z ofertą i powinno zawierać informację, że udzielona
gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium, na rzecz Przedsiębiorstwa
Komunikacji
Miejskiej Międzygminna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3.

6.

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
wymaganej kwoty wadium zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu
14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie.

7.

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.

8.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.

9.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania.

XII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 60 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy
czym dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod rygorem jej odrzucenia. Oferty
Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

3.

Oferta winna zawierać:
 wypełniony FORMULARZ OFERTOWY wraz z ceną ofertową.
Do oferty należy dołączyć:
 wszystkie dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ.
 dokument potwierdzający wniesienie wadium - (kserokopia polecenia przelewu lub
dokument wniesienia w innej formie – zgodnie z pkt XI SIWZ)

4.

Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników niniejszej SIWZ,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

5.

Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.

6.

Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
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7.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.

8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski, sporządzonymi przez przysięgłych tłumaczy.

9.

Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.

10. W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, włączone do
oferty kopie dokumentów dotyczące danego Wykonawcy winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane.
12. Oferta powinna zawierać spis dokumentów (treści) stanowiących ofertę zawierający: numer
kolejny dokumentu, nazwę dokumentu, liczbę stron w danym dokumencie.
13. Wszystkie kartki oferty winny być trwale połączone (dowolną techniką biurową) w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z nich (w przypadku załączenia do oferty
innych materiałów, niż wymagane przez Zamawiającego np. materiałów reklamowych,
informacyjnych, pożądane jest aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w
sposób trwały).
14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. Zmiany mogą być dokonane jedynie przez czytelne
przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
15. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w trwale zaklejonej
kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich
połączeniach) oznaczonej napisem:
„OFERTA PRZETARGOWA: – Dostawa oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec”.
„Nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2014 r. godz. 1215”
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem
Zamawiającego.
16. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.
17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
18. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcy bez otwierania,
19. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami) i nie
mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część nie złączoną z
ofertą w sposób trwały.
20. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.
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XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2014 r. o godz. 1200. Za moment złożenia
oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

2.

Ofertę
należy
złożyć
w
siedzibie
Zamawiającego
w
Świerklańcu
przy
ul. Parkowej 3, piętro I, pokój 14 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Sp. z o.o., tj. w
godzinach od 715 do 1445. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina),
a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

3.

Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert
wysyłanych drogą pocztową lub kurierem. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w
opisem ponosi Wykonawca.

4.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

Otwarcie ofert odbędzie się 19 grudnia 2014 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
w Świerklańcu, ul. Parkowa 3, piętro I, pokój 10 (sala konferencyjna).

2.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

4.

Otwarcie ofert jest jawne.

5.

Koperty oznaczone napisem “ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

6.

Koperty Wykonawców, którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane.

7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty.

8.

Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże
im niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 3 i 7.

XVI. TRYB OCENY OFERT
1.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy
Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty
Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane
procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

2.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej
ofercie.

3.

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

4.

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców wyznaczonym przez
siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego.

5.

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w pkt. IX, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. IX zawierające błędy lub
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którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dni, w którym upłynął termin składania ofert.
6.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę Pzp z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

7.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
handlową Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a zastrzeżonych przez Wykonawcę.

8.

Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia,
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, przy
czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

9.

Ujawnienie treści protokołu odbywać się będzie w/g poniższych zasad tj. Zamawiający:
 udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez
Wykonawcę,
 wyznaczy termin, miejsce, oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
 wyznaczy pracownika, w którego obecności dokonana zostanie czynność
przeglądania

10. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze
czasie jego godzin pracy (900 – 1400 ).
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Zamawiający przewiduje, że łączna ilość kupowanego oleju napędowego w ciągu realizacji
całego zamówienia wyniesie 2 750 m3.

2.

Do obliczenia ceny oferty, Wykonawcy winni przyjąć następujące parametry:
a)
Ustalić własną jednostkową cenę netto za 1 m3 sprzedaży obejmującą cenę
producenta po uwzględnieniu rabatu w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin
składania ofert, wszystkie inne dodatkowe koszty, w tym koszty transportu do stacji
paliw Zamawiającego. Wyliczając cenę jednostkową sprzedaży Wykonawca
zobowiązany jest wkalkulować przewidywane koszty w całym okresie umownym,
gdyż Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny zakupu paliwa w czasie
obowiązywania umowy.
b)
Następnie należy pomnożyć cenę jednostkową oleju napędowego przez planowaną
ilość kupowanego paliwa.
c)
Iloczyn stanowi cenę oferty netto. Od kwoty tej należy wyliczyć należny podatek
VAT. Suma ceny netto i podatku VAT określi cenę oferty brutto.
Cena oferty brutto podana na całość przedmiotu zamówienia będzie brana wyłącznie
do oceny złożonych ofert.

3.

Cena sprzedaży z powodu zmienności cen paliw na rynkach będzie mogła zmieniać się w
całym okresie obowiązywania umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.

4.

Oferowane ceny paliwa wraz z transportem tego paliwa do Zamawiającego muszą być
odniesione do temperatury referencyjnej 150C (w odniesieniu do cen hurtowych PKN
ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A.), ustalone na dzień 10.12.2014 r. wg wzoru:
Cena netto 1m3 po rabacie = (cena PKN ORLEN + cena GRUPA LOTOS) : 2 – rabat
Dostawcy [zł/m3].
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5.

Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych Ofert. Natomiast w
trakcie realizacji zamówienia cena ustalana będzie według mechanizmu zawartego we
wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

6.

Ceny należy podać w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

7.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

8.

Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w
Załącznikach.

9.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ, a sposób
ich spełnienia stanowić będzie podstawę do oceny punktowej poszczególnych ofert.

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

Spośród ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z
postępowania oraz ofert nie odrzuconych, Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej, tzn. takiej, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych
wyłącznie na podstawie następujących kryteriów:

2.

Cena brutto za jeden metr sześcienny oleju napędowego stanowi 100% kryterium wyboru.
Parametr podlegający ocenie
[2]

Punkty
[3]

C - Cena oferty

Znaczenie
[4]
100 %

max 100
[Szacowana wartość brutto całej dostawy (zł) oleju napędowego
wraz z transportem, skalkulowana na dzień 10 grudnia 2014 r.]

3.

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym w następujący sposób:
a) oferta zawierająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną ilość punktów tj.
100 punktów,
b) pozostałym ofertom zostaną przydzielone punkty za cenę na podstawie obliczenia
udziału najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, wg wzoru:
cena najniższa [zł]
C = -------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej [zł]

4.

Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający zawrze umowę na dostawę oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp
i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium oceny ofert.

2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o:
 wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem
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złożonych ofert zawierającym łączną punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
wykonawcach, których oferty odrzucono podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wynik postępowania zostanie ogłoszony
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.

4.

W związku z tym, że wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekaże Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

5.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia Umowy,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z Zamawiającym na warunkach
wynikających z wymagań minimalnych określonych w SIWZ oraz propozycji przedłożonych
w wybranej ofercie.

2.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem pkt 3.

3.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
jedna oferta.

4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na warunkach i w wysokości określonej w pkt XXIII.

6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp .

XXI. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
XXII. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I
WARUNKI ICH WPROWADZENIA
1.

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1.1

Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

1.2

Zmiany przepisów
zamówienia.

obowiązującego

prawa,

mającego

wpływ

na

realizację
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1.3

Zmiana obowiązującej stawki VAT oraz podatku akcyzowego.

1.4

Zmiana producenta , przy zachowaniu parametrów uwzględnionych w ofercie.

1.5

Zmiana nazwy własnej oleju napędowego (pod warunkiem, że parametry oleju nie
ulegną zmianie. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów oleju napędowego pod
warunkiem, że nie będą one gorsze w stosunku do wymagań określonych w punkcie
III SIWZ).

1.6

Zmiana paliwa w przypadku wycofania paliwa z asortymentu oferowanego przez
producenta, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż oferowane.

2.

Postanowienia te stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
a.
b.

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
zwanego
dalej
„zabezpieczeniem”.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za
wykonaną dostawę.

3.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto
podanej w Formularzu oferty.

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:
 w pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,
 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji
i rękojmi,
 w gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy
wraz z okresem gwarancji i rękojmi,
 w gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej
umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i
nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania
żadnych dodatkowych uwarunkowań,
 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (DZ.U.2007.42.275.).

5.

Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. Oznacza to,
że w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, na koncie Zamawiającego muszą
znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę
zabezpieczenia) lub w kasie musi znaleźć się dokument wniesienia zabezpieczenia w innej
formie (oryginał).

6.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzach Zamawiający zwróci wraz z odsetkami,
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
7.

Dokument wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
wymaganej kwoty zabezpieczenia Zamawiającemu w wypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni od
otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Gwarancja lub poręczenie
winne być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

8.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po protokolarnym odbiorze ostatniej
dostawy wynikającej z umowy.

9.

Regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

XXIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

WYKONAWCY

W

TOKU

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o
których mowa w Dziale VI, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ.
1.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
 załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Cena oferty.

2.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3.

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp).
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.
Załącznik Nr 4a do SIWZ - Oświadczenie innego podmiotu.
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego.
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.
 Załącznik nr 1 do Umowy - Wzorcowe parametry oleju napędowego.
 Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół z dostawy oleju napędowego.

4.
5.
6.
7.
8.
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