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Rozdział 1
Tryb udzielenia zamówienia publicznego
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi
zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż wymienionych niżej paliw
płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2017 – 2020, według
cen wskazanych na dystrybutorze , pomniejszonych o rabat.
-Olej napędowy (letni i zimowy) w ilości ok. 85.000 litrów
-Etylina E-95 i E-98 w ilości ok. 9.000 litrów.
 Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej
Polskiej Normy, ustawy Prawo energetyczne oraz aktualnego rozporządzenia Ministra
Gospodarki dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności,
rozporządzenie ma wartość nadrzędną.
 Paliwa tankowane będą do pojazdów Zamawiającego oraz dla sprzętu
mechanicznego do kanistrów w stacjach dystrybucyjnych Wykonawcy na terenie
miasta Police nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego lub w przypadku
wyjazdów służbowych Zamawiającego poza teren miasta Police na obszarze całej
Polski.
 Godziny otwarcia stacji Dostawcy całodobowo lub w godzinach 6oo- 22oo.
Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb,
indywidualnie dla każdego pojazdu. Planowana ilość paliwa do zakupu jest szacunkowa
i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa
w podanej ilości. Ilość ta może być mniejsza lub większa, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego prognozowanej ilości paliwa lub jej przekroczenia.
Wykonawca musi legitymować się koncesją na obrót paliwami. Ewentualna utrata koncesji
będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. O utracie koncesji
Wykonawca powiadomi Zamawiającego bezzwłocznie. Zamawiający wymaga, aby całość
dostaw paliw była zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje
możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
2. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV:
09132100-4
09134100-8
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej,
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
3

Rozdział 3
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym oświadczenia, załączniki itp.), zgodnie z rozdziałem 8 SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ustawy Pzp.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie
z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta cenowa musi być sporządzona według wzoru, stanowiącego załącznik nr1
do SIWZ.
6. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
8. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa
własnoręczny

podpis

poprzedzony

dopiskiem

„za

zgodność

z

oryginałem”),

z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SIWZ.
9. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę:
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że wycofuje
swoją ofertę, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale 12 ust. 6 ppkt a,
z dopiskiem „wycofanie”.
b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że zmienia swoją
ofertę, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien
jednocześnie złożyć te dokumenty.
12. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane

oraz

wykazał,

iż

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
16. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje

stanowiące

tajemnicę

jego

przedsiębiorstwa

i

oznaczyć

je

klauzulą

„nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
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ustawy

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji

(Dz.

U.

z

2003

r.

nr 153, poz. 1503 ze zmianami).
17. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Rozdział 4
Oferty wspólne
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi
i precyzować zakres umocowania.

3.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust.1.

4.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
tych wykonawców.

5.

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

6.

Oferta wspólna, powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.
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7.

Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia został określony w rozdziale 8 niniejszej SIWZ.

8.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6 niniejszego rozdziału.
W przypadku wykonawców występujących jako spółka cywilna, do oferty należy
dołączyć aktualną umowę spółki.

9.

Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust.1 zostanie wybrana, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego będą oni mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej:
1)

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2)

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3)

czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację sprzedaży,

4)

oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

5)

zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Rozdział 5
Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem 8 ust. 3 pkt 1 ppkt a SIWZ do złożenia
wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa 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 zamieszkania

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww.

Rozporządzenia:
– 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
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, 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 7 ust. 2
ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. 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 osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał w niniejszej SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego
przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

Rozdział 6
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia 18.03.2017r. do dnia 17.03.2020r. (okres 3 lat)
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Rozdział 7
Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 2 powyżej;
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, 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;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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8) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga koncesji wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 z późn. zm.),
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy, którzy posiadają polisę OC
wraz

z

pełną

treścią

wszystkich

mających

zastosowanie

warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma
gwarancyjna nie może być niższa niż 600.000,00 zł.

Rozdział 8
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. Dokumenty, które, należy złożyć wraz z ofertą – dotyczy wszystkich wykonawców.
1)

Oferta cenowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
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Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Pełnomocnictwa,
tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 3 ust. 7 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku
składania oferty wspólnej (rozdział 4 ust. 2 SIWZ).
Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu - wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, oraz podmioty trzecie, na zasobach, których wykonawca polega, spełniają
warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5) Koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst:
Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
6) Polisę OC.
2. Dokumenty, które należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego
na stronie internetowej wykazu złożonych ofert wraz z informacjami, o której mowa w art. 86
ust. 5 pzp – dotyczy wszystkich wykonawców.
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Dokumenty, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona.
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Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
b) Aktualne zaświadczenie 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;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca
musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

Rozdział 9
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział 10
Termin związania ofertą i jego przedłużenie
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od
upływu terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie czasu związania ofertą możliwe jest
na warunkach określonych w art. 85 ustawy Pzp.
2. 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.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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Rozdział 11
Wyjaśnienie treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z zamawiającym.
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Janusz
Zdziebło.
2. Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania i odpowiedzi oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ,
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
b) pisemnie na adres Wykonawcy podany w ofercie lub w korespondencji,
c) za pomocą faxu Zamawiającego nr 91/317 00 15,
d) za pomocą faxu Wykonawcy, którego numer podał Wykonawca w ofercie lub
korespondencji,
e) pocztą elektroniczną adres Zamawiającego e-mail: zwik@police.pl, adres e-mail
Wykonawcy podany w ofercie lub korespondencji.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem, dowód transmisji danych
oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez
zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
(art. 38 ust. 1a ustawy Pzp).
7. Zamawiający udzieli na piśmie lub faxem wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, przekazując
treść zapytania i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz umieszczając na stronie internetowej pod adresem:
www.zwik.police.pl, www.bip.police.pl
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8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ ,
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Rozdział 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, sekretariat (pok. 206) w terminie do dnia
08.03.2017 r. do godziny 10.00
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę, która została złożona po terminie.
5. Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych i odpowiednio zabezpieczonych
kopertach.
6. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne:
a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz powinna być
oznakowana następująco:
OFERTA NA SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W POLICACH W LATACH 2017-2020
Nie otwierać przed 08.03.2017 r. godz.10.15
b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jw. a ponadto opatrzona
nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
c) ofertę cenową (zał. nr 1), należy umieścić na wierzchu wszystkich dokumentów
w kopercie wewnętrznej.
7. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności wykonawców w dniu 08.03.2017 r.
godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach,
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, pok. 307, II piętro.
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8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny.

Rozdział 13
Opis sposobu obliczania ceny
Podstawą określenia upustu procentowego jest pełen zakres zamówienia. Przy wyliczaniu
upustu procentowego na poszczególne paliwa powinny być uwzględnione wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (wszelkie
opłaty i podatki, koszty kart flotowych i koszt obsługi kart flotowych). Upust procentowy
to upust w stosunku do ceny wskazanej na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa.

Rozdział 14
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami :
Rodzaj kryterium
1
Stały upust procentowy na olej
napędowy (letni i zimowy) ON
w stosunku do ceny na dystrybutorze
w dniu zakupu paliwa
2
Stały upust procentowy na etylinę E-95
i E-98 w stosunku do ceny
na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa

Waga
90%

10%

Sposób oceny:
Ocena ofert będzie następowała według następującego wzoru:
(Ux on/Umax on x 90% + Ux 95/98 /Umax 95/98 x 10% ) x 100,
gdzie:
Ux on – upust procentowy na olej napędowy oferty rozpatrywanej,
Umax on – najwyższy upust procentowy na olej napędowy,
Ux 95/98 – upust procentowy na etylinę E-95 i E-98 oferty rozpatrywanej,
Umax 95/98 – najwyższy upust procentowy na etylinę E-95 i E-98,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
według wzoru opisanego powyżej.
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Rozdział 15
Zawarcie umowy
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ.
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy).
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
4. Umowa o treści zgodnej z ofertą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo
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dni

-

jeżeli

zostało

przesłane

w

inny

sposób

– w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5
dni, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140
ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
8. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) zmiana związana z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
9. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
10. Warunki umowne, na jakich zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą,
zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
11. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
12. W umowie określono miedzy innymi szczegółowe warunki sprzedaży paliw.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 16
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - druk oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - druk umowy - wzór

Zatwierdzam:
Dyrektor
inż. Zbigniew Koźlarek

Police, dnia 28.02.2017r.
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