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Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.
      ul. Świecka 68,
     89-500 Tuchola
      tel. 52 / 336 57 30
      fax 52 / 336 57 52

e-mail: pk@pk.tuchola.pl

Nr przetargu:  DN/zp/10/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO a progami unijnymi
 określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn
należących do PK Tuchola”

Wspólny Słownik Zamówień: - CPV - 246 111 00-1  paliwa napędowe

Tuchola, dnia 29.08.2016 r.

mailto:pk@pk.tuchola
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1. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.
     ul. Świecka 68,    89-500 Tuchola

  tel. 52 / 336 57 30;   fax  52 / 336 57 52
www.pk.tuchola.pl

     e-mail: pk@pk.tuchola.pl
godziny pracy:  700 – 1500

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej pomiędzy 30 000 EURO a progami unijnymi

     określonymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164, ze zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych:

1/ część Nr 1 -  poprzez dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów
posadowionego na terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o
pojemności 2 500 litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w miejscowości Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola
w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie kraju.

     3/  część Nr 2 - poprzez tankowanie benzyn i gazu płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na
terenie miasta Tuchola, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju.

3.2. Przewidywane ilości paliw płynnych w okresie jednego roku, wynoszą;
1/ część Nr 1 -  olej napędowy (silniki wysokoobrotowe) -  191 000 l,

      2/ część Nr 2 -   a/  benzyny 95 -        5 900 l,
  b/  gaz LPG -         2 200 l.

3.3. Ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia może być mniejsza lub większa
w stosunku do prognozowanych ilości w pkt. 3.2.

3.4. Dostarczane paliwa muszą spełniać jakościowe wymogi zgodnie z normami: PN-EN 228, PN-e
590

     3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu benzyn i gazu (LPG) u innych Dostawców jeżeli
            ze względu na odległości od dystrybutora do miejsca postoju pojazdu lub maszyny będzie to
           dla niego korzystniejsze.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    24611100-1 -  paliwa napędowe.

4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
     Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: na część Nr 1 lub Nr 2 oraz na obie części.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:

− rozpoczęcie – 01.10.2016 r.
− zakończenie – 31.12.2017 r.

www.pk.tuchola.pl
mailto:pk@pk.tuchola
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  warunki:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia,
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie
9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o

zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem

prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

     W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
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  9.1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1,
- wypełniony druk :opis przedmiotu zamówienia” - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów wynikających  z art. 22  ust. 1  ustawy Prawo

zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust. 1
  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 4,
- oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 5

- Inne dokumenty tj. dla poprawności złożenia oświadczeń woli Wykonawca zobowiązany jest załączyć
do oferty:

1. aktualny odpis właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej o dopuszczeniu do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,

3. zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy,
wpisuje on na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.

9.2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:

    1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
            2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

9.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum)
1/ umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do EDG dla każdego

podmiotu,
3/ oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22  ust.1  i 24 ustawy  Prawo

zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3,
           4/ oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków – załącznik Nr 4,

5/ oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne – załącznik Nr 5;

6/ oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 6
dokumenty wymienione wyżej w ppkt. 2-5 należy złożyć dla każdego podmiotu z osobna,
natomiast pozostałe dokumenty określone w punkcie 9.1. składane są wspólnie.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do  reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres
umocowania pełnomocnika (lidera).

 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
     I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
     DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie pocztą,
faksem lub e-mail. Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi faksem, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

10.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
- Kazimierz Graszk – Główny Mechanik,  tel. 52 / 336 57 51, fax 52 / 336 57 52.

        w godz. 8:00 – 15:00; e-mail: pk@pk.tuchola.pl
10.3. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane są  zgodnie z

wymogami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, pisemnie na pisemny wniosek
Wykonawcy złożony nie później, niż na sześć dni przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej. W razie konieczności dokonania uzupełnień i zmian w przygotowanych ofertach,
spowodowanych treścią udzielonego wyjaśnienia, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie
wcześniej ustalonego terminu, będą podlegały nowemu  terminowi.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
     11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wymagany przez Zamawiającego termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu

rozpoczyna się z upływem składania ofert. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą, w
uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie
terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
13.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób trwały (na maszynie,

komputerowo, czytelnie długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny, nie
budzący wątpliwości, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

13.2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
13.3. Uzupełnienia lub ewentualne poprawki naniesione w ofercie muszą być parafowane przez

osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, wymienioną w formularzu
ofertowym.

13.4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

mailto:pk@pk.tuchola
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13.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.

13.6. Wszystkie strony oferty powinny być  zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkową
dekompletację.

13.7. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo w formie
poświadczonych przez oferenta kopii - „za zgodność z oryginałem”.

13.8. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) i złożyć
w siedzibie zamawiającego;
- koperta powinna być zaadresowana:
 Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68,  89-5500 Tuchola
i oznaczona: „Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych

poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do PK Tuchola.”;
- koperta powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem

wykonawcy.

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2016 r. do godz. 1000

w siedzibie zamawiającego, tj  w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi     Spółka  z o.o.,
ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pokój Nr 2 (Sekretariat).

14.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym  wyżej.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 13.8. niniejszej specyfikacji a
koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca
nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

14.3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
14.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 12.09.2016 r. o godz. 1010,

(Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola,
pokój Nr 2).

14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

14.6. Oferty, które wpłyną na wskazany adres w wyznaczonym terminie, zostaną otwarte
w obecności oferentów.

 14.7. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „WYCOFANIE”.
 14.8. Otwarcie kopert odbędzie się jawnie w obecności wykonawców.
          Obecność wykonawców nie jest konieczna.
14.9. Przed rozpoczęciem otwierania kopert, obecni wykonawcy zobowiązani są do

potwierdzenia swojego uczestnictwa na liście obecności, podając imię i nazwisko,
nazwę przedsiębiorstwa (firmy) i podpis.

 14.10. W części jawnej przetargu zamawiający odczytuje:
               a) nazwę i adres wykonawcy
               b) oferowane ceny.
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia:

Część Nr 1 - dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów posadowionego na
terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o pojemności 2 500
litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości
Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola w punktach
sprzedaży Dostawcy na terenie kraju.

L.p. wyszczególnienie Ilość
[l]

Cena
hurtowa*

oferty
[zł/l]

Wartość
paliwa

[zł]
[3x4]

Marża (+)
lub

rabat (-)
[zł/l]

Wartość
marży lub

rabatu
[zł]

[3x6]

Wartość
razem
[zł]

[5+7]

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Olej napędowy 191 000
3 Całkowity koszt oferty

*Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 08.09.2016 r.  ogłaszaną przez PKN ORLEN.

Część Nr 2 - tankowanie benzyn i gazu płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na terenie miasta
Tuchola, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju.

L.p. wyszczególnienie Ilość
[l]

Cena
hurtowa*

oferty
[zł/l]

Wartość
paliwa

[zł]
[3x4]

Marża (+)
lub

rabat (-)
[zł/l]

Wartość
marży lub

rabatu
[zł]

[3x6]

Wartość
razem
[zł]

[5+7]

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Benzyna 95 5 900
2 Gaz LPG 2 200
3 Całkowity koszt oferty

*Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 08.09.2016 r.  ogłaszaną przez PKN ORLEN.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia
dokonywane będą w złotych polskich.

17. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT:

Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i rachunkowym oferta zostanie oceniona wg
następujących kryteriów:

17.1. K R Y T E R I A :
               cena (całkowity koszt wykonania) 100 %

17.2. Sposób dokonywania oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną uznane przez niego za zgodne
z wymaganiami ustawy i dokumentami prowadzonego postępowania,

Opis sposobu wyliczenia punktów:
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom dla każdej części

osobno, przyznawane będą punkty wg następującej zasady:

 całkowity koszt oferty - minimalny
A. Ilość punktów  = -------------------------------------------- x 100 pkt.

całkowity koszt oferty badanej

Wygrywa oferta dla każdej części osobno o największej ilości punktów.
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W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

         Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

18. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
18.1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze oferty, wskazując

nazwę, adres firmy i oferowaną cenę a ponadto ogłosi wynik na  tablicy ogłoszeń w swojej
siedzibie i na stronie internetowej www.pk.tuchola.pl.

18.2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. WARUNKI UMOWY

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

       O miejscu i terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
Cena  dla Zamawiającego składa się z ceny hurtowej i marży lub rabatu określonego w
złotych (PLN) przez Wykonawcę. Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży
hurtowej w danym dniu ogłaszaną przez PKN ORLEN. Cena obliczona wg. powyższych
zasad obowiązywać będzie na dany dzień sprzedaży.

       Narzut wskazany w ofercie jest jednakowy dla wszystkich rodzajów paliw i będzie obowiązywać
 przez cały okres realizacji umowy.

       Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik Nr 6.

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, będące przedmiotem przetargu, których interes
prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych ustawą
Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy lub niniejszą specyfikacją
–  przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. 2164 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM:

Załączniki:
1. Druki do wypełnienia:

   a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
      b) Opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2)
      c) Druki oświadczeń (zał. Nr 3, 4, 5)
      d) Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (zał. nr 6)

www.pk.tuchola.pl


9

- 1 - Załącznik Nr 1
               (Pieczątka Oferenta)

Przedsiębiorstwo Komunalne
 w Tucholi Spółka z o.o.
 ul. Świecka 68
 89-500 Tuchola

OFERTA
Dotyczy: przetargu na „Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów

i maszyn należących do PK Tuchola”

I. Oferent:
Nazwa firmy:
..........................................................................................................................
Adres firmy:   .........................................................................................................................

          ........................................................................................................................
telefon          ................................................... tel./fax .......................................................

Składa ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego     na dostawę
paliw płynnych.

II. Wartość oferty zgodnie z punktem  15  SIWZ.
Cena oferty wynosi:

Część Nr 1 - dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów posadowionego na
terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o pojemności 2 500
litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości
Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola w punktach
sprzedaży Dostawcy na terenie kraju.

L.p. wyszczególnienie Ilość
[l]

Cena
hurtowa*

oferty
[zł/l]

Wartość
paliwa

[zł]
[3x4]

Marża (+)
lub

rabat (-)
[zł/l]

Wartość
marży lub

rabatu
[zł]

[3x6]

Wartość
razem
[zł]

[5+7]

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Olej napędowy 191 000

*Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 08.09.2015 r.  ogłaszaną przez PKN ORLEN.

Część Nr 2 - tankowanie benzyn i gazy płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na terenie miasta
Tucholi, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju

L.p. wyszczególnienie Ilość
[l]

Cena
hurtowa*

oferty
[zł/l]

Wartość
paliwa

[zł]
[3x4]

Marża (+)
lub

rabat (-)
[zł/l]

Wartość
marży lub

rabatu
[zł]

[3x6]

Wartość
razem
[zł]

[5+7]

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Benzyna 95 5 900
2 Gaz LPG 2 200
3 Całkowity koszt oferty

*Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 08.09.2015 r.  ogłaszaną przez PKN ORLEN.

III. Przedmiot zamówienia za ceny jednostkowe wskazane w niniejszej ofercie zobowiązujemy się
świadczyć w terminie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi
w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
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uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z ustawą  prawo

zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2015 r. 2164 z późn. zm.), tzn.
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji (załącznik Nr 4) projekt umowy został/nie został*
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić (w przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie  proponowanych
zmian).

IV. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

        1/ .......................................................................................
        2/ .......................................................................................
        3/ .......................................................................................
        4/ .......................................................................................
        5/ .......................................................................................
        6/ .......................................................................................
        7/........................................................................................

................................................ .........................................................
        Data         Podpis i pieczątka Oferenta
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Załącznik Nr 2

.................................................................
                     (Nazwa Oferenta)

Przedsiębiorstwo Komunalne

w Tucholi  Spółka z o.o.

ul. Świecka 68

89-500 Tuchola

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. Opis przedmiotu zamówienia

      /rodzaj, gatunek, norma PN / Nazwa Gęstość
w temp. 15 0C

Symbol Liczba

1.

2.

3.

Olej napędowy

 Benzyna bezołowiowa 95

 Gaz LPG

Przyjęto do realizacji na warunkach określonych w SIWZ

………………………………………                             ………………………………………
               (miejscowość i data)        Podpis i pieczątka oferenta



12

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Dotyczy: prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. postępowania
o zamówienie publiczne na: Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących

do PK Tuchola.

Oświadczam, że wykonawca którego reprezentuję:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Miejscowość i data ……………………………….. …………………………………………………….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa i adres Wykonawcy :

Dotyczy: prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. postępowania
o zamówienie publiczne na: Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących

do PK Tuchola.

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu
z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w 24 ust.1 ustawy P.z.p.

Miejscowość i data ……………………………….. …………………………………………………….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa i adres Wykonawcy :

Dotyczy: prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o. postępowania
o zamówienie publiczne na: Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących

do PK Tuchola.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam,

że nie należę/należę1 do grupy kapitałowej.

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej przedkładam następującą listę podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej:*2

1…………………………………….

2…………………………………….

3……………………………………..

Miejscowość i data ……………………………….. …………………………………………………….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

1 niepotrzebne skreślić
1 W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do

tej samej grupy kapitałowej

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach
określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Załącznik Nr 6

U M O W A
DN/zp/10/2016

zawarta w dniu           2016 r. w Tucholi, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola
reprezentowanym przez:
1. Małgorzata Oller Prezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym,

a

zarejestrowanym w  KRS  pod numerem ,
 reprezentowanym przez:
1.
zwanym dalej Dostawcą,

Umowa jest następstwem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami/
na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn należących do Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.

§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się do zaopatrzenia pojazdów i maszyn Zamawiającego w paliwa płynne:

a/ benzyny,
b/ oleje napędowe.

2.   Dostawca zapewnia paliwa letnie i zimowe odpowiednio do pory roku.
3.   Dostawa - napełnianie zbiorników odbywać się będzie na terenie m. Tucholi i   miejscowości

Bladowo /zaopatrzenie pojazdów pracujących na terenie RIPOK w Bladowie/,
a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie kraju w przypadku pracy pojazdów
Zamawiającego poza terenem miasta Tucholi.

4. Dostawca gwarantuje całodobowe zaopatrywanie w paliwa płynne przez 7 dni w tygodniu.
5. O każdej przerwie w dostawie /brak możliwości napełnienia zbiorników pojazdów paliwami
      płynnymi/  Dostawca powiadomi  bezzwłocznie Zamawiającego.
6.   Informacja o przerwach w dostawie paliw płynnych musi być  przekazana pisemnie za
      potwierdzeniem odbioru i powinna zawierać: początek i koniec okresu z podaniem daty i godziny.
7.   Dostawca zapłaci Zamawiającemu różnicę w cenie tankowanych paliw zakupionych na innych
      stacjach benzynowych  za okres przerw w dostawie.

§ 2
1.   Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów z przenośnych urządzeń dozujących do oleju
      napędowego na bazie dwupłaszczowego naziemnego zbiornika o pojemności 5 000 litrów
      i 2 500 litrów, wyposażonego w odmierzacz paliw:
      a/ dystrybutor samoobsługowy Nr 1, na terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi,
      b/ dystrybutor samoobsługowy Nr 2, na terenie RIPOK w Bladowie.

§ 3

1. Potwierdzeniem pobrania paliw płynnych – benzyn i oleju napędowego na stacji paliwowej
Dostawcy, jest asygnata i zapis w dokumentach pracy pojazdów dokonany przez Dostawcę oraz
podpis przyjmującego paliwa w imieniu Zamawiającego.

2. Asygnata jest koniecznym załącznikiem do rachunku. Wzór asygnaty dostarczy Zamawiający.
3. Zamawiający dostarczy listę osób ze wzorami podpisów upoważnionych do pobierania paliw

płynnych – benzyn.
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4. Tankowanie paliw płynnych – benzyn, do zbiorników przenośnych będzie odbywać się tylko za
zgodą Zamawiającego.

§ 4
1. Dostawa-sprzedaż dokonywana będzie po cenie, która jest ceną  dla Zamawiającego składającą się

 z ceny hurtowej i marży lub rabatu określonego w złotych (PLN) przez Wykonawcę.
Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w danym dniu ogłaszaną przez PKN ORLEN.

2.  Cena obliczona wg. powyższych zasad obowiązywać będzie na dany dzień sprzedaży:
     2.1. Część Nr 1- dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów

posadowionego na terenie bazy PK Tuchola przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi oraz do zbiornika o
pojemności 2 500 litrów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w miejscowości Bladowo, a także tankowanie pojazdów i maszyn poza terenem miasta Tuchola
w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie kraju.

- marża/rabat:  wynosi:
 2.1.1. Olej napędowy:   zł/litr/ON/;

     2.2. Część Nr 2 - tankowanie benzyn i gazy płynnego (LPG) do pojazdów i maszyn na terenie miasta
           Tucholi, a także w punktach sprzedaży Dostawcy na terenie Kraju
- marża/rabat wynosi:

 2.2.1. Benzyna 95:  zł/litr/Benzyna 95;
                               2.2.2. Caz LPG:                   zł/litr

Ceny hurtowej na dzień sprzedaży ogłaszanej przez PKN Orlen.
3. Przewidywana ilość paliw, jaką Zamawiający zamierza nabyć przez okres jednego roku wynosi:

- olej napędowy                  =  litrów,
- benzyna bezołowiowa 95   =  litrów.
- gaz LPG                   =                  litrów.
Ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia może być mniejsza lub większa

    w stosunku do prognozowanych ilości.
4. Całkowita wartość umowy brutto wynosi:  zł.

 (słownie: ).
§ 5

1. Rozliczenie finansowe następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami co 7 dni.
Płatność za poszczególne partie towaru realizowana będzie poleceniem przelewu w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury.

2.   Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc i kończy się z ostatnim jego dniem.
3.   Faktury VAT  muszą zawierać numery rejestracyjne pojazdów i maszyn.

§ 6

1.   Dostawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normami: PN-EN 228, PN-e 590.
2. Dostawca na każde żądanie Zamawiającego okaże dokument potwierdzający jakość   paliwa,

a z ostatniej dostawy przechowywane próbki paliw płynnych.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego obniżenia jakości paliw płynnych, zaplombowane

próbki zostaną skierowane do badania.
4. Kosztami badań zostanie obciążony Dostawca lub Zamawiający w zależności od wyniku badania.
5. Jeżeli nastąpi uszkodzenie pojazdów i maszyn spowodowane jakością paliw odbiegającą od norm,

kosztami napraw obciążony zostanie Dostawca
§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres:  1 roku, od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 8

Dostawa paliw do zbiorników pojazdów Zamawiającego może nastąpić z chwilą podpisania umowy
przez obie strony.

§ 9
1.   Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
     podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
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2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane zgodnie z art. 144 ust. 1 prawa
zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej w drodze podpisanego przez obie strony
aneksu, pod rygorem nieważności.

3. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
3.1. wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
      treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego.
3.2. zmiany przepisów prawa podatkowego – zmiana stawek podatku VAT.

§ 10
W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z wykonania części umowy.

§ 11
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w przypadku:
1. Nieprawidłowości w rozliczeniach.
2. Udowodnionej złej jakości paliw.
3. Przerw w dostawach paliw.
4. Wadliwej pracy dystrybutora oleju napędowego zainstalowanego u Zamawiającego, w tym brak

odczytu ilości paliw dostarczonych i pobranych oraz identyfikację pojazdów, maszyn i osób
pobierających.

§ 12
Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania postanowień zawartych w umowie ustala się
następująco:

1. Dostawca za niewykonywanie postanowień zawartych w umowie z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
brutto umowy określonej w § 3 ust. 4.

2. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy
z wyłączeniem przyczyn zapisanych § 9 umowy, zapłaci Dostawcy karę umowna w wysokości
10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 4.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14
Strony ustalają, spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 16
Integralną część umowy stanowią: oferta Dostawy i Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.
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