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Ogłoszenie nij 514520-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznic zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
łub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4>4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
1 .1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, krajowy numer identyfikacyjny
95218900000, ul. ul. Kościuszki 21 , 19110 Goniądz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 08 46,
e-mail zuk@goniadz.pl, faks 85 738 08 46.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/przelargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Tak
http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx7idH 34908068-8676-426f-9e49-9becdl 8bf... 2018-02-07
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób zgodny z SWIZ w ZUK Goniądz
Adres:
Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów
i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu"
Numer referencyjny: 03/MB/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
https://bzp.uzp.gov.pl/Z P400PodgIadO publikow anego.aspx7id-b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznic następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON do
pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w
ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego. 1. Zamówienie będzie realizowane świadczeń cząstkowych
sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego na podstawie jego
jednostronnych dyspozycji. 2. Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna
stacja położona w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu,
zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, PB 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy
Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 3. Zamawiający nie przewiduje
magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Tankowania będą się odbywały bezpośrednio do pojazdów
służbowych Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania
jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z2015r., poz. 1680). Oferowane produkty paliwowe muszą
spełniać normy PN-EN228:2013-04, PN-EN 590:2013-12. 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego
okażę certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa. ó.Przewidywane zapotrzebowanie na
zakup paliwa: a)olej napędowy ON - 40 000 litrów. b)benzyna bezołowiowa PB 95 - 2 500 litrów. 7.0kreślone
w pkt. 6 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi jako takie nie mogą stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych
przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego. 8. Zamawiający
zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w
przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx?id=b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Zamawiającego. 9. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nic
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 10. Zamawiający nic przewiduje użycia
kart paliwowych. 11. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT w wersji papierowej, wystawionej
na koniec każdego miesiąca, wraz z dołączona asygnata rozchodową, zawierającą co najmniej: datę i godzinę
tankowania, nazwisko i imię kierowcy, markę i numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa
oraz podpis odbierającego paliwo.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkoM>a całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2018-03-15 lub zakończenia: 2019-03-14

11.9) Informacje dodatkowe:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx?id=b4908068-8676-426f-9e49-9becdl 8bf... 2018-02-07
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany zapełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, zgodnie z pzrepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z
2012r., poz. 1059 ze zin.)
Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacja paliw
położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądz,
zapewniając możliwość tankowania paliwa (ON, PB 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy
Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

https://bzp.uzp.gov.pl/Z P400PodgladO publikow anego.aspx7id-b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o nicpodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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 braku podstaw do
wykluczenia na podstawie arl. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ł . Ważne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze
zm.) - właściwe potwierdzona kopia koncesji, przy czym koncesja musi być ważna przynajmniej do
14.03.2019r. 2. Informacja wykonawcy dot. potencjału technicznego w której Wykonawca wykaże
posiadaniem co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, PB 95) z
dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00 - według Załącznika nr 8 do SIWZ
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została
złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx?id=b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Pzp. 2. Dokumenty w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby i okres realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 7
do S1WZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV .l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx2idH D 4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej /dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx?id=b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

łączna cena ofertowa

40,00

stały rabat oc ceny detalicznej paliwa 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=rb4908068-8676-426f-9e49-9becdl 8bf... 2018-02-07
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na lemat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgIadO publikow anego.aspx?id=b4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych posląpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących
sytuacjach i w następujących zakresach: 1. zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy 2. zmiana wynagrodzenia w
przypadku zmiany w wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastąpi zmiana podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim
przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie
podatku , jednakże wyłącznie co do części wynagradzania za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano 3. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ilości pojazdów (np. w
przypadku zbycia pojazdów lub nabycia nowych pojazdów).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx7idH 34908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07
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Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, z.e względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nicprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nic zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladO publikow anego.aspx7idH D 4908068-8676-426f-9e49-9becdl8bf... 2018-02-07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”
Znak sprawy: 03/MB/2018

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
□ Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
□ Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
□ Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
□ Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
□ Załącznik nr 5 - Wzór umowy
□ Załącznik nr 6 - Informacja dot. grupy kapitałowej
□ Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał
□ Załącznik nr 8 - Potencjał techniczny

Zatwierdzam:
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu
Marcin Bielski
dnia 06.02.2018r

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nabywca:
Gmina Goniądz
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz
NIP: 5461377426
Odbiorca:
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
19-110 Goniądz ul. Kościuszki 21
tel.: (85) 7380846
e- mail: zuk@goniadz.pl
godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku
adres strony internetowej: www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

określonej

w

przepisach

4. Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24a ust. 1
ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju
napędowego ON do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie
sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
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IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 15.03.2018 r. do dnia 14.03.2019 r.
lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję)
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012
roku, poz. 1059 ze zm.).
b. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
c.

zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw
położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w
Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum
w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek,
o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane
uprawnienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni
zobowiązani wykazać, że warunek, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ
spełniają wspólnie (łącznie).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1
pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych,
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V ust. 4
niniejszej SłWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
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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 13-22.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
I ETAP (składanie ofert):
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert:
1) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - według Załącznika nr 3 do SIWZ,
2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - według Załącznika
nr 4 do SIWZ,
3) dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby i okres realizacji zamówienia - zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia,
o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
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braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP — zgodnie z Załącznikiem nr 6 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.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. I niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 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.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
II ETAP (po dokonaniu wstępnej oceny ofert!:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Ważne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.) - właściwie potwierdzona kopia koncesji, przy czym
koncesja musi być ważna przynajmniej do 14.03.2019 r.
2) Informacja Wykonawcy dot. potencjału technicznego, w której Wykonawca wykaże się
posiadaniem co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od
siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania
paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00. - według Załącznika nr 8 do SIWZ).
3) 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 braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 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.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców —oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1, składa oddzielnie
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w rozdz. VI ust. 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
str. 5

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 3 (każdy
z Wykonawców oddzielnie).

VIII. Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdz. V pkt 4 pkt 4 .1 SIWZ do złożenia wskazanych tam
dokumentów, to zamiast dokumentów o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 3 SIWZ - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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
wyżej, 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.
Dokument, o których mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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.

IX. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rodź. V SIWZ,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. lOc-lOe, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Kościuszki 21.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: zuk@goniadz.pl.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 7.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Pan Marcin Bielski tek: (85) 738 08 46 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
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X t. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XI 1. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ,
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy
oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta,
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób:
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21,19-110 Goniądz
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Oferta w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” (Znak sprawy: 03/MB/2018)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.03.2018 r. o godz. 10.30.
i opatrzyć nazwa i dokładnym adresem Wykonawcy,
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 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 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. 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 wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
0 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.
14. 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.
15. 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 składana 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.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
1 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.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
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 wątpliwości
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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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz, pokój
Księgowość, do dnia 05.03.2018 r. do godz. 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X 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 ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 21 w Goniądzu - pok.
Księgowość, w dniu 05.03.2018 r. o godz. 10.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
8. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/przetargi informacje dotyczące:

na

stronie:

ą) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
ti) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru
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Łączna cena
ofertowa brutto
C”
Stały rabat od
ceny
detalicznej
paliwa „R”
RAZEM

Cena najtańszej oferty
40%

40

C = ....................................................... x 40pkt
Cena badanej oferty

60%

60

100%

100

wysokość stałego rabatu, udzielonego
od ceny detalicznej paliwa w badanej ofercie
R = ................................................................... x 60 pkt
najwyższy, udzielony stały rabat
od ceny detalicznej paliwa spośród ofert badanych

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+ R
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P - punkty uzyskane w kryterium „Stały rabat od ceny detalicznej paliwa”.
3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
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3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SI WZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach
i w następujących zakresach:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy,
wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT
w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku,
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano,
3) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ilości pojazdów (np. w przypadku zbycia
pojazdów lub nabycia nowych pojazdów).
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, w szczególności zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych,
zmiana numerów rejestracyjnych pojazdów oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Każdemu 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 ustawy Pzp, przysługują następujące środki ochrony prawnej
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przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju
napędowego ON do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie
sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
1) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania
w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych
dyspozycji.
2) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona
w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu,
zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora dystrybutora minimum
w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
3) Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Tankowania będą
się odbywały bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). Oferowane produkty paliwowe
muszą spełniać normy PN-EN228: 2013-04, PN-EN 590:2013-12.
5) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument
określający źródło paliwa.
6) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa:
a. olej napędowy ON - 40 000 litrów.
b. benzyna bezołowiowa Pb 95 - 2 500 litrów
7) Określone w pkt 6 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw
płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej
w wyniku zamówienia publicznego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych,
nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
9) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
10) Zamawiający nie przewiduje użycia kart paliwowych.
11) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT w wersji papierowej,
wystawionej na koniec każdego miesiąca, wraz z dołączoną asygnatą rozchodową, zawierającą co
najmniej: datę i godzinę tankowania, nazwisko i imię kierowcy, markę i numer rejestracyjny
pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa oraz podpis odbierającego paliwo.

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług
Komunalnych w Goniądzu” Znak sprawy: 03/MB/2018

I.

DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:__________________

Wykonawca:

Adres:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:_________________________________
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks:__________________________________________________________________________
e-mail:________________________________________________________________________
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):______________________________

II.

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Oferujemy dostawę paliw płynnych będących przedmiotem zamówienia za łączną cenę
ofertową brutto w wysokości: __________________ zł (słownie:____________________
________________________________________________________________ złotych)
wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego
formularza ofertowego.
2) Oferujemy stały rabat w wysokości________ % , który będzie stosowany w odniesieniu
do detalicznych cen paliwa obowiązujących przy rozliczeniach z Zamawiającym.
3) Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

III.

OŚWIADCZENIA:

1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy.

2)

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

3)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem).

4)

Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IV.
1)
2)

V.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy je s t:_________________________________________________________________ ,
e-m ail:_______________________________________________________________________ ,
tel./fax:
,

PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome,
należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
1)

2)
3)
VI.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3) ______________________________________________________________
4) ______________________________________________________________
5) ______________________________________________________________
Oferta została złożona n a ________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość i data

Pieczęć Wykonawcy

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik do formularza ofertowego
FORMULARZ CENOWY STANOWIĄCY PODSTAWĘ WYLICZENIA ŁĄCZNEJ CENY OFERTOWEJ
.p.

Rodzaj paliwa

Cena netto
1 litra
paliwa*

VAT
(%)

(PLN)

1

II

1
Benzyna
bezołowiowa
Pb 95
Olej napędowy
ON

2

3

Cena brutto
1 litra
paliwa*

Przewidywana
wielkość dostawy
paliwa

(PLN)

(litry)

4

5

Wartość brutto
kol. 4 x kol. 5

Stały
rabat

(PLN)

(%)

|

Wartość brutto
pomniejszona o
rabat
(PLN)

6

7

8

2 500

40 000

Łączna cena ofertowa brutto:

Uwaga:
* Cena netto/brutto 1 litra paliwa w dniu 31.01.2018 r. na jednej wybranej przez Wykonawcę stacji paliw położonej w odległości nie
większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, stanowiącej jeden z punktów dystrybucji paliwa Wykonawcy,
zlokalizowanej przy ul. ........................................................................................................... wyszczególnionej w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Miejscowość i data

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” Znak sprawy: 03/MB/2018
działając w imieniu W ykonaw cy:___________________________________________________
(podać nazwę i adres W ykonawcy)

oświadczam, co następuje:

I.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
1) wykonawcę, 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. Nr 88, 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
kamy,
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) wykonawcę, 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,
4) wykonawcę, 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 kryteria
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) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, 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)

wykonawcę, 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) wykonawcę 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),
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne,
12) wykonawców, 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.

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
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.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

, dnia

r.

(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie a r t._______ 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 w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

dnia

r.

(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________________ , d n ia __________r.
(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III.

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.

dnia

r.

(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”” Znak sprawy: 03/MB/2018
działając w imieniu W ykonawcy:___________________________________________________
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, co następuje:

I.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w rozdz. V SIWZ.
__________________________ , d n ia _________ r.
(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

dnia

r.

(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III.

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.

, dnia

r.

(miejscowość)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Umowa Nr 1/2018

zawarta w dniu 14.03.2018r.w Goniądzu pomiędzy Stronami:

Nabywca Gmina Goniądz Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, NIP: 5461377426, Odbiorca:
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu z siedzibą 19-110 Goniądz, ul. Kościuszki 21, REGON
000952189, którą reprezentuje:
Marcin Bielski - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ...................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego (Znak sprawy: 03/MB/2018), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, zawarto umowę następującej treści:
§ 1

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i benzyny
bezołowiowej Pb 95, do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, w systemie
sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
§2

1. Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa ustala się w wysokości:

1) olej napędowy ON - 40 000 litrów,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 2 500 litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości nabywanego paliwa
w każdym asortymencie.
3. Określone w ust. 1 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw
płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych,
nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

§3
1. Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży z tankowaniem
w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego, wyłącznie do zbiorników pojazdów
służbowych Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pojazdów i maszyn, o czym powiadomi
Wykonawcę w formie pisemnej.

3. Wydawanie paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej odbywać się będzie na niżej
wymienionych stacjach paliw w:

§4
1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). Oferowane produkty paliwowe
muszą spełniać normy PN-EN228: 2013-04, PN-EN 590:2013-12.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument
określający źródło paliwa.
4. Rozliczenie z Zamawiającym za sprzedane paliwo odbywać się będzie po cenach detalicznych
obowiązujących w dniu sprzedaży na stacjach paliw Wykonawcy, pomniejszonych o stały rabat
obowiązujący przez cały okres wykonania zamówienia w wysokości:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95
b) olej napędowy ON
ujęty w zbiorczej fakturze wystawionej za okres jednego miesiąca.
5. Strony ustalają, iż w sytuacji gdy Wykonawca wprowadzi dodatkowe promocje na paliwo to upust
będzie liczony Zamawiającemu od ceny promocyjnej.
§5
1. Dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa będzie zbiorcza asygnata rozchodowa
prowadzona za dany miesiąc, zawierająca co najmniej: datę i godzinę tankowania, nazwisko i imię
kierowcy, marka i numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa oraz podpis
odbierającego paliwo.
2. Podstawą rozliczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy będą faktury VAT wystawione na
koniec każdego miesiąca na podstawie dołączonej asygnaty rozchodowej, o której mowa w ust. 1.
3. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca:
Gmina Goniądz
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz
NIP: 5461377426
Odbiorca:
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
19-110 Goniądz
ul. Kościuszki 21

4. Należność za pobrane paliwo opłacana będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
5. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę lub opóźnienie w zapłacie faktury VAT odsetki
ustawowe, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, wskazanego w ust. 4
umowy.
§6

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi brutto

2. Zamawiający zobowiązuje się do kontroli wydatkowanej kwoty.
3. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku, gdy
łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie niższe od wynagrodzenia
maksymalnego, o którym mowa w ust 1.
§7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, z okresem obowiązywania od dnia 15.03.2018 r. do
dnia 14.03.2019 r.
2. W przypadku wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, przed
dniem 14.03.2019 r. - umowa ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez
konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń woli.
§8

1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy brutto wynikającej z §6 ust. 1 umowy, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w §9
umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z §6 ust.
1 umowy.
2. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 2 nie pokrywają szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§9
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego oraz
w przypadkach jak niżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powstaniu przyczyn uzasadniających odstąpienie:
1) w razie powzięcia wiadomości o grożącej Wykonawcy upadłości lub rozwiązaniu jego firmy,
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca nie rozpocznie dostaw w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego
stronie, a opóźnienie wynosi 7 dni,
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w wykonywaniu zakresu
umowy dłużej niż 7 dni,
5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostaw objętych niniejsza umową zgodnie z jej
postanowieniami lub tez nienależycie wykonuje swoje obowiązki.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§ 10

1. Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy
mające związek z przedmiotem umowy.
3. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani regulować w drodze
kompensaty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach
i w następujących zakresach:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy,
wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w
sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla
dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku,
jednakże wyłącznie, co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano,
3) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ilości pojazdów (np. w przypadku zbycia
pojazdów lub nabycia nowych pojazdów).
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, w szczególności zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych
teleadresowych, zmiana numerów rejestracyjnych pojazdów oraz zmiany osób wskazanych do
kontaktów między stronami.
6. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
§ U

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta przetargowa stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy
WYKAZ POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO

Lp.

Marka pojazdu/maszyny

Nr rejestracyjny

Rodzaj paliwa

1

Peugeot

BMN 97GJ

ON

2

Iveco

BMN 08085

ON

3

Autobus Autosan

BMN 07340

ON

4

Autobus Autosan

BMN G233

ON

5

Autobus Renault

BMN 10876

ON

6

Ciągnik rolniczy Ursus
C360

BMN V653

ON

7

Śmieciarka MAN

BMN 32EV

ON

8

Koparka JCB 4CX

ON

9

Zamiatarka

ON

Urządzenia spalinowe (pity,
10

11
12

kosiarki, kosy, zagęszczarki,
dmuchawy, glebogryzarka, zamiatarka,
agregaty, WUKO)

Ciągnik rolniczy Massey
Feruson
Rębak

PB

BMN 02LN

ON
ON

13
14
15
16
17
18
Szczegółowe dane pojazdów służbowych Zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy w chwili
zawarcia umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 6 do SIWZ
INFORMACJA

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informuję, że:
1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), wraz
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę paliw
płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” (Znak
sprawy: 03/IY1B/2018) *

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

___________________________ , d n ia________________
miejscowość

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), wraz
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę paliw
płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” (Znak
sprawy: 03/MB/2018) *
W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Lp.
1

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

2
3
4
5

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

dnia
miejscowość

* Wykonawca wypełnia informację i składa swój podpis w części go dotyczącej.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe /należy wskazać imię i nazwisko osoby udostępnionej/, sytuacja
finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i
maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” (Znak sprawy: 03/MB/2018)
i oświadczam, że:
1. udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:
2. s]posób wykorzystania udostępnionych
z;amówienia będzie następujący:

przeze

mnie zasobów przy wykonywaniu

3. z;akres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

Uwagi:
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego (kopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez inny podmiot, a ewentualne pełnomocnictwo do podpisania dokumentów innego podmiotu,
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

Załącznik nr 8 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY
Dotyczy „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”
(Znak sprawy: 03/MB/2018)

1. Oświadczam, że realizacja dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług
Komunalnych w Goniądzu będzie się odbywać na niżej wymienionych stacjach paliw
znajdujących się w mojej dyspozycji*:

Ip.

nr stacji wynikający ze
struktury organizacyjnej
Wykonawcy

dokładny adres stacj i

godziny otwarcia
stacj i

1

2

3

4

Uwaga:
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże się posiadaniem co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie
większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu,
zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w
godzinach pracy Zamawiającego ti. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00.
2. Nie dysponuję potencjałem technicznym określonym w punkcie 1. Polegam na potencjale
innych podmiotów, na dowód czego załączam dokumenty określone w rozdziale VI
SIWZ*.

Miejscowość i data
* niepotrzebne skreślić

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

