Sygnatura akt: SGiT.271.1.2011

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski
na lata 2011 i 2012”

ZATWIERDZAM

...…………….…………….

Stawiski, dnia 01 kwietnia 2011r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sygnatura akt: SGiT.271.1.2011

I.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Informacje ogólne

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na Dostawę paliw
płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759
z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
Postępowanie oznaczone jest numerem SGiT.271.1.2011, wszelka korespondencja oraz
dokumentacja w tej sprawie będzie prowadzona z powołaniem się na powyższe oznaczenie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wyrażenie i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1) Zamawiający – Gmina Stawiski,
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4) Ustawa – ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

II.

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego: Gmina Stawiski
Adres Zamawiającego: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
NIP: 721-10-03-298
REGON: 450669884
tel. 086 2785511, fax 086 2785533
Strona internetowa: www.bip.stawiski.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1545

III.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej poniżej
193.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy.

IV.
1.

2.
3.

4.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski
na lata 2011 i 2012 w szacunkowych ilościach:
– etyliny bezołowiowej Pb 95 – 20.000 litrów;
– oleju napędowego – 76.000 litrów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane w rozdziale
IV pkt 1, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio Normy
PN-EN 228 i PN-EN 590.
Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór
towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/ listę
zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość
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zatankowanego paliwa, markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia, nazwisko
i potwierdzenie osoby pobierającej.
Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie
wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15.
dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.
Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów
i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
CPV 09132100-4 – benzyna bezołowiowa;
CPV 09134100-8 – olej napędowy.

5.

6.
7.
–
–

V.

Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

VI.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20%
wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

VII.

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia, może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą działalność odpowiadającą
charakterowi niniejszego zamówienia oraz posiadają koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponuje bądź będzie dysponował w celu
realizacji zamówienia stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od
siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną);
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, określonych w
SIWZ na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków, o których
mowa w rozdziale VIII, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

IX.
1.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać
następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
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do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;
5) zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/ spółki
cywilne) należy spełnić następujące warunki:
1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę), o którym mowa
w ppkt 1) oraz dokumenty, wymienione w pkt 1, z tym, że dokumenty, o których mowa
w ppkt 2), 3) i 4) należy dołączyć od każdego Wykonawcy;
3) oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą
być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII przez każdego Wykonawcę lub
ustanowionego pełnomocnika.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

X.
1.

2.

3.

4.
5.

XI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje
zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na sygnaturę akt: SGiT.271.1.2011.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Iwona Niedźwiedzka – Inspektor Urzędu Miejskiego w Stawiskach
tel. 086 2785192, fax 086 2785533,
e-mail: iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.

Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski
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XIII.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
2) wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej specyfikacji
i odpowiednie pełnomocnictwa, o ile takie zostały udzielone.
3. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.
4. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy
użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.
5. Oferta musi być podpisana czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wszystkie załączniki do oferty wystawione przez Wykonawcę muszą być również podpisane
czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pozostałe załączniki winny być w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z wzorem formularza ofertowego.
9. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami muszą być ponumerowane,
zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały.
10. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi Wykonawca.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z póżn. zm.),
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone
informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające
ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:
Przetarg nieograniczony
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011 i 2012
Nie otwierać przed dniem 11.04.2011r. przed godz. 1015
oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

XIV.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia 11 kwietnia 2011 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat – I piętro.
Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. O wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem
terminu składania ofert. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XIII,
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma
o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej
informację do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2011 roku o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
pokój nr 2. Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny
poszczególnych ofert.
8. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania informacji zawierającej
dane określone w pkt. 7 niniejszego rozdziału.
9. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji określonej w art. 93. ust.1 ustawy.
7.

XV.
1.
2.

3.
4.

XVI.
1.

2.

1)

Opis sposobu obliczania ceny
Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
Ceny (w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Dane cenowe muszą być podane według stawek obowiązujących w dniu
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Poziom upustu wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych paliw.
Wysokość upustu oferowana w ofercie będzie stała w okresie objętym umową.
Zamawiający dokona poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ten sposób, że przyjmie
za prawidłowo podane ceny jednostkowe przed upustem, poziom upustu oraz ilości.

Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena

(w tym: ON: 30%, Pb95: 20%)

Upust

50%

50%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych
przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące
kryteria i ustaloną punktację:
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
ilość punktów ON + ilość punktów Pb95 = ilość punktów, gdzie:
ilość punktów ON = (Cena brutto ON oferty najtańszej : Cena brutto ON oferty badanej) x 30

ilość punktów Pb95 = (Cena brutto Pb95 oferty najtańszej : Cena brutto Pb95 oferty badanej) x 20
2)

Punkty za kryterium „Upust” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
(Upust oferty badanej : Najwyższy oferowany upust) x 50 = ilość punktów

3.
4.
5.

XVII.
1.

Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości punktów
za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
W przypadku równorzędnych ofert wygrywa dostawca, którego punkt sprzedaży położony jest
najbliżej siedziby Zamawiającego.

Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
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2.

3.

XVIII.
1.
2.

XIX.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a
ustawy. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
umowy.
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 ponownej oceny.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa
wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX.

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

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a także samemu
Zamawiającemu, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XXI.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski
na lata 2011 i 2012.
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