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                                          Znak sprawy:  

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

pieczęć Zamawiającego 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej zwaną PZP albo 

ustawą)) 

 

„Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych  

 w okresie 20.06.2017 r. - 31.12.2017 r.” 

 

CPV: 23.12.10.00-2, 23.12.10.00-0. 

 

 

                                                                                           Sulęcin, dnia 08.06.2017 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. Zamawiający : 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 

ul. Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin. 

NIP: 429-00-71-794,  

REGON: 365-10-30-42, 

KRS: 0000635837. 

tel.i fax./0 95 755 46 56   fax. /0 95 755 36 58, 

e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl 

 

II. Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie    

     przetargu nieograniczonego.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy – w punkcie dystrybucyjnym 

oleju napędowego (tankowanie do zbiorników samochodów i sprzętu, oraz do kanistrów 

Zamawiającego) w ilości nie większej niż 35,000 l. w czasie trwania umowy. 

2. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy – w punkcie dystrybucyjnym 

benzyny bezołowiowej Pb 95 do kanistrów Zamawiającego w ilości nie większej niż 1600 l. w 

czasie trwania umowy. 

  3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w razie niewykorzystania przez 

Zamawiającego całego limitu ilościowego paliw.   

4. Zapłata następować będzie w ciągu 60 dni przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę. 

5. Punkt dystrybucyjny musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby 

Zamawiającego.  

6. Stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością tankowania    

    w sytuacjach wyjątkowych również w soboty, niedziele oraz święta. 

7. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe       

     określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
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jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.08.221.1441), jak wymogi określone w normach PN-

EN 590 oraz PN-EN 228.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy   

     niezmienionej stopy procentowej upustu (marży) od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go   

     na fakturze. 

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Wykonawca będzie realizował zamówienie  w okresie od 20.06.2017 do dnia 31.12.2017r.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków . 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy: posiadający uprawnienia do 

wykonywania działalności, tj. koncesję na obrót paliwa objętymi niniejszym zamówieniem.  

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 

VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

Wykonawca spełnia.  

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu    

        potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy do oferty należy załączyć: 

a)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

1.1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

        Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa on: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu do oferty  

     należy załączyć:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

b) koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w 

zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem umowy; 

2.1. Wraz ze złożeniem oferty zamawiający żąda, celem potwierdzenia że stacja paliw spełnia     

       wymagania określone w SIWZ przedłożenia informacji o miejscu jej lokalizacji oraz dniach  

       i godzinach jej otwarcia.   

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający             

nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.  

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, 

tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana       

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być 

parafowane przez Wykonawcę. 

8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 

winna     być umieszczona informacja o ilości stron.  

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie 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 oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.  

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
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11. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

12. Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób    

      umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:  

 

 

 

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy zamknąć a, następnie umieścić w kopercie 

zewnętrznej opisanej w następujący sposób:  

  Oferta na  

„Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 20.06.2017r.-31.12.2017r.” 

 Nie otwierać przed dniem 20.06.2017r. , godz.: 13:00.”  

 Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.  

13. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  

14.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona  

Wykonawcy bez otwierania.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak złożona oferta, w kopercie 

oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian z napisem   na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane.  

 

IX. Kompletna oferta powinna zawierać:  

1.  Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z    

     załącznikiem  nr 2 do SIWZ.  

3.  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone zgodnie z załącznikiem   

     nr 3  do SIWZ.  

5. Zestawienie karty charakterystyk oferowanych produktów ( olej napędowy i benzyny 

bezołowiowej)   w języku polskim. 

7. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 

o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego.  

9. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. VII niniejszej SIWZ 

 

X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 

     Zamawiający przewiduje pisemny; faksowy; elektroniczny sposób kontaktowania się 

Wykonawców z Zamawiającym. Dane adresowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o.   ul. Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin, 

     tel. i fax./95 755 46 56   fax. /95 755 36 58 

     e-mail : sekretariat@zwiksulecin.pl 
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     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. Potwierdzenie odbędzie się faksem zwrotnym w postaci 

pierwszej strony pisma     z adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty 

elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie 

wiadomości. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 

telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający podaje godziny 

urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7
00

 do 15
00

.  

Ofertę można wraz z załącznikami można złożyć tylko w formie pisemnej. 
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej     

     Zamawiającego: www.zwiksulecin.pl. , www.bip.sulecin.pl. 

2. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Pan Prezes Wiesław Zbiorczyk. 

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

XI. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium – niewymagane. 

5. Postanowienia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI Pzp.  

6.1. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

6.2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.  

6.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6.4. Odwołujący wykonawcy przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę  Odwoławczą 

orzeczenia. 

6.6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania    

       odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

6.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
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7. Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:  

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200        

    Sulęcin, pok. nr 2 – lub drogą pocztową. Specyfikacja jest bezpłatna. 

8. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji są: 

   a. Wzór Oferty (załącznik nr 1). 

   b. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2). 

   c. Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3). 

   e. Wzór umowy (załącznik nr 5). 

 

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 58,  69-200 Sulęcin.  sekretariat – pok. Nr 3,  

     w terminie do dnia 20.06.2017.r. do godz. 12:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 58, 

w pokoju nr 2, w dniu 20.06.2017 r. o godz. 13:00  

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

 

XIV. Obliczanie ceny oferty  
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 1 do 

SIWZ  i wpisana do Formularza oferty .  

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty, w tym 

podatki i daniny publiczne za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w 

SIWZ.  

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie przedstawi cenę kompletną, jednoznaczną, 

z rozbiciem na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujęto cyfrowo i słownie. 

4. Jako cenę wykonawca poda średnią cenę jednego litra benzyny bezołowiowej i oleju 

napędowego (z osobna) stosowaną przez niego w okresie 1 miesiąca przed dniem złożenia 

ofert. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ujęciu procentowym wysokość upustu jaki będzie 

przysługiwać Zamawiającemu od ceny 1 litra paliwa. Upust jest niezmienny przez cały 

okres umowy.  

 

XV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zsumowana średnia cena 1 litra benzyny bezołowiowej i oleju napędowego po upuście -

100%. 

 

XVI. Udzielenie zamówienia  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej 

specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę wykonawcy, jego 

siedzibę, adres a także inne informacje wymagane podane w art. 92 ustawy PZP.  
 

3. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 2 do SIWZ,  
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4. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z 

tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

 

5. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej.  

 

   

Sulęcin 08.06.2017 r.                                                ZATWIERDZAM: [ podpis w oryginale] 
 

 

                           

 

 

 

 


