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Nr sprawy: ZGO-ZP/01/2017/PN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa paliw płynnych
oraz najem zbiornika na 2018r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 8
11-200 Bartoszyce
www.zgobartoszyce.pl
zgo@zgobartoszyce.pl
NIP 7431977329
REGON 280358173

Grupa dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09134100 - 8 Olej napędowy
09132100 - 4 Benzyna bezołowiowa
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Zamawiający, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej.

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

V.

Warunki udziału w postępowaniu.

VI

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

VIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

IX.

Wymagania dotyczące wadium.

X.

Termin związania ofertą.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty.

XII

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz zakres
ewentualnych zmian umowy.

XVIII.

Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Prawa zamówień
publicznych (p.z.p.)

Zamawiający

I.
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
11-200 Bartoszyce, ul. Zbożowa 8,
tel/fax (89) 761-06-50,
NIP 7431977329, REGON 280358173
zgo@zgobartoszyce.pl,
www.zgobartoszyce.pl
www.bartoszyce.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa paliw płynnych (ON i etyliny
bezołowiowej 95) oraz najem zbiornika bezciśnieniowego naziemnego dwuściankowego
o pojemności 2500-3000 litrów z dystrybutorem.
Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normy
określone w PN EN 590 dla oleju napędowego i PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95, a w
przypadku zmiany tych norm w trakcie trwania umowy - parametry wg nowych norm.
Zbiornik musi posiadać stosowny atest.
Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał ON do wynajętego Zamawiającemu zbiornika
bezciśnieniowego, który będzie ustawiony na składowisku w Wysiece.
Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania pojazdów na wskazanej przez Wykonawcę
stacji znajdującej się na terenie m. Bartoszyce lub w odległości nie większej niż 10 km od
siedziby Zamawiającego. Dostawa musi być wykonana w maksymalnym terminie do 6 godzin
od telefonicznego zamówienia.
Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia (etylinę) sukcesywnie w miarę potrzeb ze
stacji paliw, która będzie się znajdowała na terenie m. Bartoszyce lub w odległości nie
większej niż 10km od siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby odbiór przedmiotu
00
00
zamówienia mógł się odbywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 18 .
Wielkość dostaw: ON – 42.000 litrów
PB95 – 17.000 litrów
Wielkość dostawy oznacza planowaną docelową (maksymalną) ilość paliw w całym okresie
realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zamówienia. Z tytułu
zmniejszenia ilości Wykonawcy nie przysługuje żadna rekompensata. Szacunkowe
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maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na ON tankowany do zbiornika wynosi ok. 3.000,00
litrów.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09134100 - 8 Olej napędowy
09132100 - 4 Benzyna bezołowiowa
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IV.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 3b, 4
ustawy PZP

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy PZP.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada
ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 220 ze zmianami).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym
zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
dysponuje co najmniej 1 stacją paliw zlokalizowaną na terenie m. Bartoszyce lub w odległości
nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego, dysponującą asortymentem
przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców o
których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przez zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.
ust. 1. pkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części polegać będzie na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdziale V. 6
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.
3) Kwestie polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6
ustawy PZP.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

VI.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1.

VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Zamawiający nie będzie stosował rozwiązań przewidzianych w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć n/w dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ, na potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności do podpisania
dokumentów i oświadczeń, o ile przedstawiciel Wykonawcy działa na podstawie
pełnomocnictwa.
c) aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017poz. 220 ze zmianami).
d) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz stacji benzynowych będących w dyspozycji Wykonawcy – do wpisania w
formularzu ofertowym.
f) Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji w art. 86 ust.
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5 ustawy Pzp, złożenia Zamawiającemu oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom, którzy
nie są jednocześnie podmiotami udostępniającymi zasoby w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację
o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w rozdz. VII.2a niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w
rozdz. VII.2a niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.2a niniejszej SIWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
oraz dokumenty o których mowa w rozdz. VII składa każdy z Wykonawców samodzielnie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 2d składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 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 2d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) 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 ust. 2d, 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.
Przepis ppkt a) stosuje się odpowiednio.
c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma
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osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 poz.
1126).
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1
ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierające błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

VIII.

1.
W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481)
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.
U. z 2017r. poz.1219). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem
posłańca należy przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt I niniejszej SIWZ, za
pomocą faksu należy kierować na Nr faksu podany w pkt. I niniejszej SIWZ. Każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień raz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu. Przy użyciu
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego podany w pkt I niniejszej SIWZ. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji przekazanych przy użyciu komunikacji elektronicznej. Komunikacja
elektroniczna i faksowa nie dotyczy oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VII.
2.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest
Specjalista ds. zamówień publicznych, bhp i organizacji pracy Agnieszka Zadrożyńska,
w godz. 10.00-12.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3.
Osoba ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną jest pracownik sekretariatu.
4.

Wyjaśnianie treści SIWZ

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Nie przewiduje się
zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców.
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert lub dotyczy
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udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 3.3).
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.

IX.

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę
dokumenty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwała
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisana
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w sposób
następujący:
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce
„Oferta w postępowaniu na „Dostawę paliw płynnych oraz najem zbiornika na 2018r.”
nr sprawy ZGO-ZP/01/2017/PN
otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.12.2017 r. o godz. 10.15”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 93 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. nr 153, poz.
1503 ze zmianami), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie,
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składane oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XII.

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce
ul. Zbożowa 8, (sekretariat), do dnia 14.12.2017, do godz. 10.00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII niniejszej SIWZ zostanie zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna dnia 14.12.2017r.
15
godz.10
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaka Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną dane zawarte w formularzach ofert:
a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy
b) cena ofertowa brutto
c) oferowane upusty
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) cen zawartych w ofertach.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do 1 grosza.

2.

Ceny jednostkowe oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95 należy skalkulować w
odniesieniu do cen paliw publikowanych na stronach internetowych przez producenta
oferowanych paliw. Cena może być tylko jedna. Kalkulację cen należy wykonać wg cen
obowiązujących w dniu 11.12.2017.

3.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować pełny zakres
rzeczowy ujęty w SIWZ.

4.

W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

5.

Cena wskazana na formularzu ofertowym winna uwzględniać wszelkie możliwe do
udzielenia przez Wykonawcę narzuty a także rabaty i upusty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XIV.

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
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2.

Kryteria oceny ofert i ich waga:
a) cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.
b) upust – 40% (upust ON 20%, upust PB 95- 20%)

3.

Sposób oceny ofert:

Kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” rozpatrywana będzie na podstawie podanej przez
Wykonawcę ceny brutto na formularzu ofertowym.
Najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za całość
wykonania zamówienia. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:
Cn
Pc = ————— x60
Cb
gdzie: Cn - cena najniższa,
Cb - cena oferty badanej,
Pc - ilość punktów w kryterium cena
Kryterium upust
Najwyższą ilość punktów tj. 40 otrzyma oferta zawierająca sumę najwyższych upustów .
Unw
PON = ————— x20
Ub
gdzie: Cn – upust najwyższy,
Cb - upust oferty badanej,
PON - ilość punktów za upust (olej napędowy)

Unw
PPb = ————— x20
Ub
gdzie: Cn – upust najwyższy,
Cb - upust oferty badanej,
PPb - ilość punktów za upust (benzyna)

P = Pon +PPB
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Oceny ofert będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów za w/w
kryteria.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XV.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po
dokonaniu wyboru.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu w
przypadku jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany stawić się celem podpisania umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
6. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

XVI.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

XVII.

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.
2. Ceny ulegną zmianie w tylko przypadku zmiany ceny u producenta w stosunku do wszystkich
nabywców. Zmieniona cena zostanie wyliczona w sposób następujący:
Cena = Wzc x Cp
gdzie: Cp – zmieniona cena producenta
W zc – wskaźnik zmiany cen wyliczony wg wzoru:
Wzc = Co : Cp1
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gdzie: Co - cena netto 1 litra paliwa podana w ofercie
Cp1 - cena netto 1 litra paliwa w dniu ………………. r. w ………………………..
2. Zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane na zasadach określonych
w art. 144 ustawy pzp, zmiany stawek podatku VAT lub akcyzowego oraz w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia a niezależnych od woli obu stron.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany korzystne dla Zamawiającego.
X XVIII.

Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.
Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy prawo zamówień
publicznych.
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.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie 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.
4.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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.
ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (grupa
kapitałowa)
załącznik nr 4 - projekt umowy.
Zatwierdzam:
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