SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Węgrowie
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych

Nazwa zamówienia:
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych”

Rodzaj:
Dostawa
ZATWIERDZAM:

.................................................................................................................................
( podpis i pieczątka Zamawiającego )

Węgrów, 16.11.2016 r.

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie
ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
Telefon: (025) 792-23-11, (025) 792-26-54
Faks: (025) 792-23-11
Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, zgodny z bieżącymi potrzebami Zamawiającego,
zakup:
- oleju napędowego w ilości 84.000 l,
- benzyny Pb 95 w ilości 3.000 l,
Ilości podane są szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy w
zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym mniejsze ilości paliw aniżeli określone
w SIWZ oraz w umowie nie mogą być przedmiotem roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i sprzętu w Stacji
Paliw Wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował
przynajmniej jedną stacją realizującą sprzedaż każdego z rodzajów paliwa, o których
mowa w tym punkcie w odległości max 5 km od siedziby Zamawiającego
3.2. Kody CPV:

09134100 – 8 Olej napędowy
09132100 – 4 Benzyna bezołowiowa

3.3. Charakterystyka techniczna przedmiotu dostawy:
3.3.1. Oferowany przez Wykonawcę olej napędowy i benzyna muszą spełniać wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1680) w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
3.4. Tankowanie paliw odbywać się będzie sukcesywnie w godzinach 6:30 – 19:00 od
poniedziałku do piątku, oraz w godzinach 7:00 – 15:00 w soboty.
4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Wymagany termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art. 22 Pzp):
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu
objętego niniejszym zamówieniem wydaną na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
6.1 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
6.2 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec, których zachodzą przesłanki
określone w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8.
6.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNY DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
7.1 Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
7.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert złożyć następujące dokumenty:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w
zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem wydaną na podstawie ustawy Prawo
Energetyczne.
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest
na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert złożyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;

b) 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 albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.4 Dokumenty dotyczące grup kapitałowych
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, samodzielnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.5 Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć w ofercie
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.6.1 Warunek udziału w postępowaniu zawarty w pkt 5.1.2 musi zostać złożony przez Wykonawców
łącznie.
7.6.2 Dokumenty wymagane w pkt 7.1, 7.3, 7.5 powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.
7.7 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1 lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.2-7.5 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.8 Dokumenty wskazane w pkt 7.1, 7.3, 7.5 powinny być aktualne na dzień ich złożenia
7.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą by złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.10 Dokumenty wskazane w pkt 7.1 należy składać w formie oryginału, pozostałe dokumenty składa
się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
8.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać
się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030)
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie,
ul. Gdańska 69
faks: (025) 792 23 11
adres poczty elektronicznej: pgkwegrow@home.pl
8.4 Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.5 Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
8.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej określonej w pkt 8.3
8.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust. 6, jeżeli w wyniku
zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.8 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informacje na stronie internetowej
określonej w pkt 8.3
8.9 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Piotr Napora tel. (025) 792-23-11 kom. 604 558 610 - w sprawach związanych z
przedmiotem zamówienia;
- Justyna Maruńska tel. (025) 792-23-11 - w sprawach formalnych.
9. WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1 Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – Załącznik nr 1
b) oświadczenia wymienione w pkt 7.1 SIWZ – Załączniki nr 2 i 3

c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
11.3. Oferta musi być złożona w języku polskim w sposób czytelny .
11.4. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.
11.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.6. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez
osobę(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis)
zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej) lub przez osobę(osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składane
przez Wykonawcę muszą być podpisane przez pełnomocnika.
11.8. Poprawki na dokumentach muszą być podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego
(wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę(osoby) posiadającą stosowne
pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
muszą być podpisane przez pełnomocnika.
11.9. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy
napisać:
a. nazwę i adres :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
b. nazwę zamówienia,
c.

nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,

d

„Nie otwierać przed dniem 24.11.2016 r. godz. 10:10”

Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały Wykonawcę np. konsekwencje
zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w przypadku gdy na skutek
nieprawidłowego oznaczenia koperty zostanie ona otwarta przez pracownika Zamawiającego nie
mającego wiedzy, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym.
11.10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę objęte są
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą być udostępnione,
oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wymienione wyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób,
zapewniający

zachowanie

tajemnicy

przedsiębiorstwa.

Zamawiający

nie

ujawni

informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub
organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w
stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności
Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty jeszcze przed terminem składania ofert.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
12.1. Oferta musi być złożona w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.,
ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, pok. nr 13
najpóźniej do dnia 24.11.2016 r. do godz. 10:00
12.2. W przypadku korzystania z usług pocztowych oferty powinny być wysłane za zwrotnym
potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i
godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
12.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie, bez otwierania
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie, ul. Gdańska 69 o godz. 10:10
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).
Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania
zamówienia wynikających wprost z SIWZ , opisu przedmiotu zamówienia, ujmie wszystkie inne koszty
i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać prawidłowo zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne
do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie
ważności umowy i nie ulegną zmianie.
13.1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji
alternatywnych)
13.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
13.4. Cena oleju napędowego i benzyny musi być obliczona wg wzoru:
A = ( B : 1000 + M ) – U
A – oferowana cena netto 1 litra oleju napędowego/benzyny
B – hurtowa cena netto oleju napędowego/benzyny producenta paliw wykorzystywanych przez
Wykonawcę, za 1000 litrów, na dzień 21.11.2016 r.
M – marża wykonawcy podana w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie
1 litra paliwa)
U – upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania
umowy przy zakupie 1 litra paliwa)
13.5. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy , z zastrzeżeniem o
którym mowa w pkt 13.6.
13.6. Ceny będą podlegały zmianom w przypadku udokumentowanej zmiany cen sprzedaży ustalonej
przez producenta, jak i w przypadku zmiany stawek podatkowych (VAT, akcyza).
13.7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Kwota oferty wynikająca z naniesionych przez Zamawiającego poprawek będzie uważana za
wiążącą.
14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający wybiera ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:
1) CENA - za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C=

C min
--------- x 60 pkt
Cx

Gdzie: C = liczba punktów za kryterium „cena"
C min = najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert
C x = cena brutto oferty badanej
2) ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZIBY SPÓŁKI DO MIEJSCA TANKOWANIA – 30%
W zależności od odległości od siedziby Spółki do miejsca tankowania Wykonawcy mogą otrzymać
max 30 pkt gdzie:
- za odległość od 0 m do 500 m – 30 pkt
- za odległość powyżej 500 m do 1000 m – 25 pkt
- za odległość powyżej 1000 m do 1500 m – 20 pkt
- za odległość powyżej 1500 m do 2000 m – 15 pkt
- za odległość powyżej 2000 m do 2500 m – 10 pkt
- za odległość powyżej 2500 m – 3000 pkt – 5 pkt
- za odległość powyżej 3000 m – 0 pkt
3) TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR – 10%
W zależności od terminu płatności wyrażonego w dniach liczonych od następnego dnia po
dostarczeniu faktury Wykonawca może otrzymać max 10 pkt gdzie:
- za termin płatności 30 dni – 10 pkt
- za termin płatności 21 dni – 5 pkt
- za termin płatności 14 dni – 0 pkt
14.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów.
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawane będą punkty za powyższe kryteria .
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
15.2. Zawarcie umowy może nastąpić w terminach określonych w art 94 ust. 1 Pzp.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 Pzp.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, przyszłe zobowiązania które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ.
18. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.6. Odwołujący 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.
18.7 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
18.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
18.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.7 i 18.8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.10 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
18.11 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.12 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
18.13 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.14 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.
18.15 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
19. INFORMACJE DODATKOWE
19.1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19.2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
19.4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Adres strony internetowej : określony w pkt 8.3.
19.6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia
w walutach obcych.
19.7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Nie dotyczy postępowania.
19.8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
19.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust.4 ustawy.

19.10. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
Nie dotyczy niniejszego postępowania.
19.11. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Lista załączników do SIWZ
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
Zał. Nr 4
Zał. Nr 5

Formularz oferty
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy

Załącznik Nr 1

OFERTA
Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie:
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1. Zobowiązujemy się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
SIWZ i wzorze umowy.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za:
cena netto ……………………………..……… PLN
/słownie:............................................................................................................../
VAT ……………………………………..………… PLN
cena brutto …………………………………… PLN
/słownie: ……………………………………………………………………….................................../
3. Cena przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie ceny jednostkowej:

Rodzaj
paliwa

B

M

U

A

Ilość
paliwa w
l

Wartość
netto w zł.
A × ilość

VAT w
%

Wartość
brutto
w zł.
(A × ilość) +
VAT

Olej
napędowy

84.000

Benzyna
Pb 95

3.000

Cena oleju napędowego i benzyny musi być obliczona wg wzoru:
A = ( B : 1000 + M ) – U
A – oferowana cena netto 1 litra oleju napędowego/benzyny
B – hurtowa cena netto oleju napędowego/benzyny producenta paliw wykorzystywanych przez
Wykonawcę, za 1000 litrów, na dzień 21.11.2016 r.
M – marża wykonawcy podana w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie
1 litra paliwa)
U – upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania
umowy przy zakupie 1 litra paliwa)

Ceny będą podlegały zmianom w przypadku udokumentowanej zmiany cen sprzedaży ustalonej przez
producenta paliw tj. ..........................................................................................umieszczonej na
stronie internetowej ...................................................................................................................
4. Odległość od siedziby Spółki do miejsca tankowania ......................................
5. Termin płatności: …………. dni liczonych od następnego dnia po dostarczeniu faktury.
6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r.
7. Oświadczamy, że:
7.1. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty,
7.2 wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
7.3. Uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia.
8. Oświadczamy, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ .

…………......…… dnia, ………..……

….……………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 2
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa paliw
płynnych prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gdańska 69,
07-100 Węgrów oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

warunki

udziału

w

postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych podmiotu/ów*: ………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa paliw
płynnych prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gdańska 69,
07-100 Węgrów oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych”
Nazwa zamówienia

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczamy, że
1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2015 r. poz. 184)*
2. należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184) co podmioty wymienione poniżej*:
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
4) .............................................................................................................................
5) .............................................................................................................................
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, samodzielnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(* niepotrzebne skreślić):

……….......…….… dnia, ……...…….…

………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 5

UMOWA

Zawarta w dniu .................. w Węgrowie pomiędzy ................................. ul. .........................................
NIP ............... REGON .............. Numer KRS: ............... wysokość kapitału zakładowego: .................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
................................................
a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
NIP 824-000-31-72, REGON 710045680, Numer KRS: 0000112493, wysokość kapitału zakładowego:
4.295.000,00 zł.
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. inż. Edwina Salamona - Dyrektora Przedsiębiorstwa
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu
możliwości stałego, sukcesywnego zaopatrywania się na stacji paliw należącej do Wykonawcy w ilościach i
rodzajach określonych w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Ilości podane są szacunkowo i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy w
zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający wymaga aby w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował przynajmniej jedną
stacją realizującą sprzedaż każdego z rodzajów paliwa, o których mowa w tym punkcie w odległości max 5
km od siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku niezrealizowania przewidywanych przez Zamawiającego ilości dostaw Wykonawca nie
będzie dochodzić roszczeń.
3. Strony ustalają, że formularz oferty oraz załączniki zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia
stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 3, są integralną częścią umowy, łącznie z zobowiązaniami
Wykonawcy wprowadzonymi do niniejszej umowy.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
a) 1 litr oleju napędowego netto : ............ zł. plus należny podatek VAT ....%
Łączna wartość brutto za 84.000 l wynosi: ............... zł. słownie: ....................................................
....................................................................................................................................................
Marżę doliczaną przy sprzedaży 1 litra oleju napędowego Wykonawca określa na wartość ........... zł.
Marża narzucona przez Wykonawcę pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Upust zaoferowany przez Wykonawcę na 1 litr oleju napędowego wynosi ........... zł i pozostaje niezmienny
przez cały okres trwania umowy.
b) 1 litr benzyny Pb 95 netto : ............... zł. plus należny podatek VAT ....%
Łączna wartość brutto za 3.000 l wynosi : .................. zł słownie: ...................................................
....................................................................................................................................................

Marżę doliczaną przy sprzedaży 1 litra benzyny Pb 95 Wykonawca określa na wartość ........... zł.
Marża narzucona przez Wykonawcę pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Upust zaoferowany przez Wykonawcę na 1 litr benzyny Pb 95 wynosi ........... zł i pozostaje niezmienny
przez cały okres trwania umowy.
2. Ceny wymienione w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy , z zastrzeżeniem o którym
mowa w pkt 4.
4. Ceny będą podlegały zmianom w przypadku udokumentowanej zmiany cen sprzedaży ustalonej przez
producenta, jak i w przypadku zmiany stawek podatkowych (VAT, akcyza).
5. Indeksacja cen nie wymaga pisemnego stosowania aneksów do niniejszej umowy.
§3
Wykonawca oświadcza, że paliwa, o których mowa w § 2 odpowiadają wymogom:
1. Oferowany przez wykonawcę olej napędowy i benzyna muszą spełniać wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1680) w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
§4
1. Tankowanie paliw odbywać się będzie sukcesywnie w godzinach 6.30 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
oraz w godzinach 7:00 – 15:00 w soboty.
2. Pobierający paliwo pracownik Zamawiającego będzie potwierdzał na dokumencie wydania, wystawionym
przez Wykonawcę, rodzaj i ilości zakupionego paliwa.
§5
1. Rozliczenie między stronami za zakupione przez Zamawiającego produkty dokonywane będzie na
podstawie faktur zbiorczych wystawianych po upływie każdego miesiąca oraz zbiorczych asygnat
podpisywanych przez kierowców w dniu tankowania.
2. Faktura będzie płatna przelewem w terminie …………. dni liczonych od następnego dnia po dostarczeniu
faktury.
Strony oświadczają, że są płatnikiem VAT.
§6
Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§7
1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ogólnej wartości
zamówienia brutto.
2. Ustalenia zawarte w pkt. 1 nie ograniczają dochodzenia przez strony roszczeń odszkodowawczych na
zasadach ogólnych.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.

§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W razie sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do kierowania
Swych roszczeń w pierwszej kolejności do Zamawiającego.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny i ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Umowę podpisali:
Wykonawca

Zamawiający

