Sygnatura akt: 2/ZP/GPK/2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. „Dostawy oleju napędowego do
pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209.000 euro.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na
potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Skarszewach”

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 36 stron.

Zatwierdzam w dniu 30.11.2017r.

..............................................................................
(data i podpis kierownika Zamawiającego)
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1) ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy
NIP: 592-19-86-926
REGON: 192631585
Tel.: (058) 588 06 92
E-mail:gpk@skarszewy.pl
Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 1500
środa w godz. od 700 do 1600
piątek w godz. od 700 do 1400
2) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp.
Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje wykonanie dostawy polegającej na: Dostawie oleju napędowego do
pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach
Zamówienie obejmuje wykonanie dostawy polegającej na: Dostawa oleju napędowego
do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach - dostawa do zbiornika jednopłaszczowego
wykonanego z tworzywa sztucznego o pojemności 5000l znajdującego się na terenie
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach – jednorazowo
w ilości ok. 2500- 4000 litrów
Zakres rzeczowy obejmuje:
Dostawy:
▪ oleju napędowego – w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:
letniego, przejściowego i zimowego; spełniającego wymogi normy PN EN 590:2005,
Całkowita wielkość zamówienia:
▪ oleju napędowego – 96 000 litrów.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj. podane
wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jednakże maksymalnie o 20%.
Miejsce realizacji zamówienia:
Dostawa do zbiornika jednopłaszczowego wykonanego z tworzywa sztucznego
o pojemności 5000l znajdującego się na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach przy ul. Gdańska 6.
Czas na realizację pojedynczej dostawy:
Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 07:00
do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez
Zamawiającego zamówienia. Zamawiający będzie składał poszczególne zamówienia
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telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w
dni robocze, w godz. od 07:00 do 15:00.
Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia
aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanych paliw.
Określenie ilości dostarczonego paliwa:
Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić
przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy ( np. kierowca
autocysterny).
Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń
pomiarowych Wykonawcy, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi
ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania.
2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Czas trwania umowy: 24 miesiące licząc od 01.01.2018r.
b) Waluta: PLN.
3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5.

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, ani wobec ZUS i US.

6.

Kod CPV: 09134100-8 olej napędowy.
7. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - specyfikację techniczną
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca
może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami
technicznymi

4) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
5) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i GWARANCJI
Wymagany termin dostawy - Zamówienie – dostawę paliwa należy realizować
sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia 01 stycznia 2018
do 31 grudnia 2019 roku. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały
się w godzinach od 07:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu
złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający będzie składał zamówienia
na dostawę paliwa telefonicznie lub faxem w dni robocze, w godz. od 07:00 do 15:00.
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6) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej
SIWZ.
2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7) PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
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są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za
wystarczające.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na
dzień składania ofert:
Wymagany dokument:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
Wymagany dokument:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
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aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Wymagany dokument:
Koncesje, zezwolenia lub licencje:
Wykonawca przedstawi potwierdzenie posiadania uprawnień w postaci kserokopii
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji - zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw
ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub
dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, których przywóz wymaga wpisu do
rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039) koncesji wymaga obrót
paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:
oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Wymagany dokument:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
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.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Wymagany dokument:
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument potwierdzający niezaleganie z
wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji

opłacaniem

podatków

przez

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.
dokumentów, 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, z uwzględnieniem terminów ich
ważności.
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.
4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
Wymagany dokument:
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów.
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5) Inne wymagane dokumenty:
a) Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
b) Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
c) Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
d) Wzór umowy
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Wzór umowy sporządzony przez zamawiającego stanowiący załącznik nr do
niniejszej specyfikacji,
e) Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
f) Dowód wniesienia wadium
Potwierdzenie wniesienia wadium w wysokości 5000 zł na rachunek
Zamawiającego do dnia ….
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
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8. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 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
nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. 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 pkt 7
niniejszej SIWZ.
4. 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 wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki oświadczenia
dotyczące tych podmiotów.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 8 ust. 4, pkt 2 SIWZ.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
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niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 9, pkt 1 SIWZ.

10) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
11) 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 wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
druk oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
12) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
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DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W postępowaniu oświadczenia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w
formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 12 pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 12 pkt 6.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Łukasz Klamann– w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, procedur
udzielania zamówienia publicznego, tel. (nr 58 588 – 06-92), e-mail: gpk@skarszewy.pl
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13) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 08.12.2017 r. do godz. 10.00
w wysokości 5 000 zł (pięciu tysięcy złotych)
13.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy O/Skarszewy
Nr 39 8340 0001 0119 5302 2000 0002 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić
adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na Dostawa oleju napędowego do pojazdów
samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. w Skarszewach.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
13.3. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą
mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. Gwarancja na pierwsze żądania) oraz
muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna
co najmniej przez okres związania ofertą, tj. 30 dni. W dokumencie złożonej gwarancji
bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania
wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj:
1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy
PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie. 12.5. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Skarszewach przed terminem
składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
13.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego
wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
15) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
niniejszej SIWZ.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana
komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
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8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis
(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą
być parafowane.
9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo
musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
„Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”. NIE
OTWIERAĆ przed: 08.12.2017r. godz. 1010
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w ust. 11 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania
ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej
kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gdańska 6,
83-250 Skarszewy, w pokoju nr 2, w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godziny 1000.
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2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 08.12.2017 r. o godzinie 1010 w Sali nr 2a , w
swojej siedzibie, pokój nr 2a.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
17) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena oferty jest wartością netto za dostawę paliw obliczonych według cen oferenta
odniesioną do temperatury rzeczywistej i obowiązywać na trzy dni przed otwarciem ofert
tj. na dzień 08.12.2017 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności
złożonych ofert. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego
ustalana będzie wg mechanizmu zawartego w § 5 we wzorze umowy dołączonym do
niniejszej specyfikacji. Cena netto na dzień rozpoczęcia umowy jest ceną wpisaną przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, skorygowaną zmianami cen, które będą miały
miejsce od dnia otwarcia ofert do dnia podpisania umowy pomniejszona o upust (wg
mechanizmu zawartego w § 5 we wzorze umowy dołączonym do niniejszej specyfikacji).

2.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.

Wszystkie ceny (tj cena jednostkowa netto na dzień 08.12.2017 r., cena jednostkowa
netto z upustem, wartość netto oraz wartość brutto) zawarte w formularzu oferty muszą
być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są
następujące:
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16);
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b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół”. (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15);
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.
87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.

5. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

18) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w siwz.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Kryterium 1: Upust stały wyrażony w % (procentach) od cen hurtowych netto
podawanych na stronach producenta Wykonawcy na dzień dostawy

Znaczenie: 50 pkt
Kryterium 2: Cena
określonych w SWIZ

brutto wyrażona w PLN obliczona na podstawie danych

Znaczenie: 50 pkt
Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Znaczenie w %

1.

Stały upust oleju napędowego

50

50 %

2.

Cena oleju napędowego

50

50 %

3. Sposób oceny ofert:
Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
Kryterium 1: Upust stały wyrażony w % (procentach) od cen hurtowych netto
podawanych na stronach producenta Wykonawcy na dzień dostawy
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kwota upustu oferty badane
X 100 X 50%
kwota upustu max

Kryterium 2: Cena
określonych w SWIZ

brutto wyrażona w PLN obliczona na podstawie danych

cena oferty najniższej
X 100 X 50%
cena oferty badanej
4. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w
ust. poprzedzającym.
6. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem ust. 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
10. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015
r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
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a) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
b) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
c) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
d) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
19) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz
udostępni na stronie internetowej gpk.skarszewy.pl i w miejscu publicznie dostępnym na
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7
ustawy Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
20) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust.
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
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21) WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).
3. Cześć zabezpieczenia stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach rękojmi.
4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi.
5. Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone po
zakończeniu terminu realizacji umowy.
6. Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z
tytułu, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez
zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.
7. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy innej niż
pieniądz (gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), wykonawca w dniu
zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 5%
wynagrodzenia ofertowego brutto z przeznaczeniem na zgodne z umową wykonanie
dostawy oraz 30% kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń w
okresie rękojmi.
.
22) 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. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ.
2. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w
następujących okolicznościach zaistnienia, po zawarciu umowy, w przypadku siły wyższej,
przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
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d) której nie można przypisać drugiej Stronie.
3. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
a) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
c) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony;
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia
23) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

21

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24) AUKCJA ELEKTRONICZNA
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
25) POZOSTAŁE INFORMACJE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formularz Ofertowy;
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału;
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom;
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;
Wzór umowy
Specyfikacja techniczna
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Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................................................
(pieczęć firmy)

...........................................
(miejscowość i data )

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa …………………………………………………
……..………………………………………………………….………………………………..
ulica …………………., nr domu …………, nr lokalu …………., kod pocztowy ……..……..,
miejscowość: ……………………………., tel: ……………………, fax: ………………….,
adres e-mail: …………………………wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr KRS: ............................................... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
pod nr .............................

z dnia ........................................ NIP ……………………….

REGON ..............................................

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6,
83-250 Skarszewy
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa oleju napędowego
do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach
1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem
i wyspecyfikowanymi warunkami za cenę wyliczoną na dzień ………. r.:

,

Cena jednostkowa netto na dzień 01.03.2016r. – ……… zł/1m3 / 1000 =

Lp. Asortyment

1
1.

2

Cena
Przewidywana jednostkowa
w zł (netto
ilość zakupu
paliw w okresie bez VAT)
na dzień
obowiązywania
umowy (litry) 12.05.2015
C

3

Olej napędowy 76 000 l

Cena
Upust jednostkow
od
az
Wartość netto
ceny
upustem
(bez VAT)
netto
netto
w % (bez VAT)
U

zł/1l

Wartość
brutto
(z VAT)

CzU=C(1-U/100)

4

5

6

,

,

,

7

8

,

,

23

„Upust oferowany w %”

,

„Cena oferowana w zł”

,

Udzielamy
,
% stałego upustu od cen hurtowych netto podawanych
na stronach producenta Wykonawcy na dzień dostawy jednego litra paliwa
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie w całym okresie obowiązywania umowy.
RAZEM:
WARTOŚĆ NETTO :

………….………….….… zł

PODATEK VAT 23 % :

……………………...…… zł

WARTOŚĆ BRUTTO :

………….………….….… zł,

WARTOŚĆ BRUTTO słownie : ……………………………………………….. zł.
Instrukcja wypełniania arkusza cenowego:
Kolumna 4: cenę podaną na oficjalnej stronie (podana jest w m3) należy podzielić przez 1000 aby uzyskać cenę
jednostkową za 1l podając ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosują przy tym ogólne zasady
zaokrąglania
Kolumna 5: należy podać oferowany stały upust procentowy od cen hurtowych , który będzie obowiązywał
przez cały okres obowiązywania umowy
Kolumna 6: należy podać cenę jednostkową netto z uwzględnionym upustem wyliczając go ze wzoru
Cena z upustem = C*(1-U/100),
gdzie C – cena jednostkowa netto <kolumna 4>,
U – stały upust od ceny jednostkowej < kolumna 5>.
Kolumna 7: należy wpisać wartość netto za całą dostawę oleju napędowego bez podatku od towarów i usług
VAT ( = kolumna 6 * kolumna 3) podając cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosują przy tym
zasady zaokrąglania;
Kolumna 8: należy wpisać cenę brutto za całą dostawę oleju napędowego, tj. wartość netto powiększoną
o wartość podatku od towarów i usług VAT
Wartość brutto = kolumna 7 + (kolumna 7 * 23%) , podając cenę z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, stosują przy tym zasady zaokrąglania;
Po wypełnieniu głównej części tabeli należy po słowie RAZEM:
1. Przepisać wartość z pozycji w kolumnie 7 i wynik wpisać po słowie „NETTO”
2. Wyliczyć wartość podatku VAT, tj. kolumnę 7 podzielić przez 23 %, a wynik wpisać po słowie „VAT”
3. Przepisać wartość z pozycji w kolumnie 8 i wynik wpisać po słowie „BRUTTO” cyfrowo
i słownie.
UWAGA:
Wszystkie wartości dla danego formularza (tzn. wartości będące wynikiem wszystkich działań arytmetycznych
przewidzianym w danym formularzu) powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega
zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega
zaokrągleniu „w dół”. (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń winni przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie
pomyłki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający dokona poprawki zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

2. Oświadczenia
2.1.
2.2.

Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
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2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Oświadczam/y, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny
na dzień otwarcia ofert.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie od podpisania umowy do 31 maja
2016 roku.
Usługi objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami / Następujące części zamówienia
zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.*
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące prace:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.8.

2.9.

Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
o nr ....................... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania
ofert.

3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach wynikających z SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część
oferty stanowią następujące dokumenty:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................

...................................
(miejscowość i data)

..........................................

(podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy
Wykonawca:
…………………………….
…………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA WYKONAWCY O OBOWIĄZKU PODATKOWYM
My,
niżej
podpisani:...................................................................................................................................
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego do pojazdów
samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. w Skarszewach” informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku:

L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość
(bez kwoty podatku)

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego informacji do
składanej oferty tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w
związku z wyborem oferty wykonawcy.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy
Wykonawca:
…………………………….
…………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju
napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie:

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

Art. 24 ust. 5 pkt 1
Wykonawca, 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).
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………
…………............………………………………………………………………………………
……………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale 6 ust. 1. i ust. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

.......................................................
(pieczątka wykonawcy)

.............................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z wymogami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), składając ofertę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn
na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”
1) Nie należę* 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), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
2) Należę* 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),
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
.................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy
Wykonawca:
…………………………….
…………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju napędowego do pojazdów
samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. w Skarszewach”
Oświadczam(y), iż w przedmiotowym postępowaniu powierzę(my) podwykonawcom
następujące części zamówienia :

L.p.

Wykaz części zamówienia, której wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.

2.

3.

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego załącznika
do składanej oferty tylko w przypadku, gdy powierzy wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6
83-250 Skarszewy

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………….
…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
„Dostawę oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach” do dyspozycji
niezbędne zasoby ………………………………………………………………..
(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
………….………………………………………………………………………………………..
Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:
………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr ……………………….
zawarta w dniu ……………………………. w Skarszewach pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Skarszewach, ul. Gdańska 6,
83-250 Skarszewy wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098289,
NIP 592-19-86-926, REGON 192631585, reprezentowanym przez:
1.
Łukasz Klamann – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………..………., REGON ……………………………, reprezentowanym przez:
1.
…………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju napędowego
w szacunkowej ilości 96 000 litrów (76 m3) na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz na podstawie oferty złożonej przez w/w Wykonawcę, a która to
oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju
napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach przy ul. Gdańskiej 6.
§2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia ± 20% w czasie
trwania umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej.
§3
1. Paliwo wymienione w § 1 niniejszej umowy dostarczane będzie sukcesywnie do bazy
Zamawiającego wskazanej w danym zamówieniu przez Zamawiającego.
2. Dostawy następować będą w godzinach od 700 do 1400, w terminie do 48 godzin od
chwili złożenia pisemnego zamówienia precyzującego ilość i rodzaj paliwa oraz
miejsce jego odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazania zamówień za
pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej <gpkskarszewy@wp.pl>
(potwierdzenie w postaci odrębnego e-maila).
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3. Określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa przez Zamawiającego będzie się
odbywało w następujący sposób:
3.1 Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład, której będzie
wchodzić przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca
autocysterny).
3.2 Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń
pomiarowych Wykonawcy, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość
otrzymanego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania.
§ 4.
1. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy.
2. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie dopiero
z chwilą przepompowania paliwa do zbiorników Zamawiającego i potwierdzenia
przez niego ilości i rodzaju paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko
związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa.
3. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy
czym kontrola ilościowa oraz pobranie próbek paliwa winno odbywać się w obecności
osoby, która paliwo przywiozła do Zamawiającego.
4. Osoba ta obowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na
banderoli nałożonej na pojemnik z próbką paliwa, że pobrana ona została z dostawy
podlegającej badaniu. Dalsze czynności mające potwierdzić jakość paliwa wykonuje
sam Zamawiający.
5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanego paliwa zamawiający ma prawo
wykonać na koszt Dostawcy badanie jakości dostarczonego paliwa.
6. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika
to z umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że dostawca zobowiązany
jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także
w postaci utraconych korzyści.
7. W sytuacji opisanej w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a. dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowane paliwa
o prawidłowych parametrach,
b. odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa,
c. ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zalane było
zakwestionowane paliwo.
8.W przypadku określonym w ust. 6 Zamawiającemu przysługuje – niezależnie od uprawnień
określonych w ust. 7 – prawo do kary umownej w wysokości 20% wartości
zakwestionowanego paliwa.
9.Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 6 należy do
Zamawiającego. Jeżeli odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są – według
Zamawiającego – niewielkie, może on żądać obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy
paliwa.
§ 5.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczone paliwo wg ceny paliwa na
dzień dostawy, tj. cena obowiązująca w dniu zakupu, pomniejszonej o stały upust wynoszący:
….. % zgodnie ze złożoną oferta w postępowaniu przetargowym – „Dostawa oleju
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napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”
Ustalony procentowy upust (rabat) w wysokości …… % do od cen hurtowych netto
podawanych na stronach producenta Wykonawcy na dzień dostawy nie ulegnie zmianie przez cały
2.

okres obowiązywania umowy i każdorazowo w dniu dostawy będzie uwzględniany.
Należności za dostarczony olej napędowy będą realizowane na podstawie faktury VAT
wystawionej po każdej dostawie, w terminie 30 dni od dostawy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia ofertowego tj. ….. zł w formie............... Kwota będzie przeznaczona na
pokrycie roszczeń w okresie rękojmi za wady w okresie trwania umowy.
Cześć zabezpieczenia stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach rękojmi.
Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni
po upływie okresu rękojmi.
Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone
po zakończeniu terminu realizacji umowy.
4. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa, co nie
oznacza, że Wykonawca ma prawo samodzielnie, bez zgody Zamawiającego
obniżać (w stosunku do ilości określonej w zamówieniu) wielkość dostawy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania
faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 592-19-86-926.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP …………………..
8. Zapłata należności następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych nie
wcześniej niż w dacie dokonania przez Zamawiającego odbioru dostawy.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku
zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania
umowy, wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia .
10. Wykonawca oświadcza, że dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej, która jest
zabezpieczeniem zapłaty podatku o którym mowa w załączniku Nr 13 do ustawy o
podatku od towarów i usług.
11. Faktury za zrealizowane dostawy Zamawiający realizować będzie przelewem na
konto Wykonawcy nr: …………………………
12. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionego paliwa Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości nie dostarczonego paliwa, za każdy
dzień opóźnienia.
2. Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może żądać odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy inne niż
zamówione paliwo. W tym przypadku kara będzie naliczana za każdy dzień do dnia
dostarczenia paliwa zgodnego z zamówieniem.
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§7
1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się: od dnia 01 stycznia 2018r. do
31 grudnia 2019 r.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały aktualne przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie
rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej, będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach- jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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