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O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw dla jednostek transportowych  i sprzętu
będących w dyspozycji 

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
3/TT/2018

1.Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:

www.mzwikslupca.pl

2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych:
 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup

•  benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 500 litrów;

•  oleju napędowego w ilości szacunkowej 29 800 litrów;

dla  jednostek  transportowych  będących  w dyspozycji  Zamawiającego. Podane  ilości  są  szacowane  w oparciu
o zużycie paliw w 2017 roku, w związku z czym mogą się minimalnie zmienić. 

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
09132100-4  Benzyna bezołowiowa,
09134100-8  Olej napędowy.

Dostawy  będą  realizowane  na  zasadzie  doraźnych  nierytmicznych  bezgotówkowych  tankowań  do  zbiorników
pojazdów  w  wybranej  stacji  Dostawcy,  która  jest  oddalona  od  siedziby  Zamawiającego  nie  więcej  niż  3  km.
Stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością tankowania w sytuacjach wyjątkowych
również w soboty, niedziele oraz święta. Nie spełnienie wymienionych warunków spowoduje odrzucenie Oferty.

Każdorazowa  sprzedaż  paliw  musi  być  ewidencjonowana  w  karcie  sprzedaży.  W  zbiorczej  karcie  sprzedaży
(potwierdzonej zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego) powinny być zawarte następujące informacje:
data tankowania, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy, rodzaj i ilość pobranego paliwa oraz
cena brutto sprzedaży  za 1 litr paliwa przed upustem i po upuście.

   Każdy wpis w karcie sprzedaży musi być własnoręcznie podpisany przez osobę dokonującą zakupu paliwa. Kartę
sprzedaży paliw każdorazowo dołączyć należy do faktury.

   Zamawiający dopuszcza  możliwość,  aby każda transakcja  bezgotówkowa została  zarejestrowana za pomocą
odpowiedniej karty w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości
zakupionych produktów lub usług. Dokonanie takiej transakcji przez „użytkownika kart flotowych” lub innych kart
(rejestrujących transakcje bezgotówkowe) potwierdzona zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem.
Użytkownik kart flotowych lub innego typu kart sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego
egzemplarz. Dokument wydania paliwa może być zatwierdzany kodem PIN lub podpisem osoby pobierającej
paliwo. 

   W załączniku do faktury powinien być zawarty wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego
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dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny
jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i
usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed upustem, wielkość upustu,
wartość (brutto, VAT, netto) po upuście.

Dostawca będzie zobowiązany:
– utrzymania niezmiennej stopy procentowej upustu składającego się na cenę paliwa przez okres trwania umowy

oraz bezwzględnie wymagalnego uwidocznienia jego wysokości na fakturze.

3.Termin wykonania zamówienia:
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019 r. do czasu wyczerpania wskazanej
w zamówieniu ilości, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 r.

4.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca/cy którzy:
a) złożą:

· Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ)
· Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania (Zał. 3 do SIWZ)

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, tj. posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne – aktualną na
dzień składania ofert i ważną do dnia zakończenia realizacji umowy - 31 grudnia 2019 r;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3. zdolności  technicznej  lub  zawodowej -  za  spełniających  ten  warunek  zamawiający  uzna
wykonawców,  którzy  dysponują  co  najmniej  jedną  stacją  paliw  z  dystrybutorami  każdego  z
zamawianych  paliw  oddaloną  od  siedziby  Zamawiającego  nie  więcej  niż  3  km  umożliwiającą
całodobowe tankowanie pojazdów. 
Zapłata za paliwa dokonywana będzie na podstawie faktur zbiorczych wystawionych w okresach
tygodniowych lub dwutygodniowych, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.

c) złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie;
d) spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ i złożonych
przez Wykonawcę w Ofercie.  Z treści  załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  iż wymienione
warunki Wykonawca spełnił.

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi kryteriami : 

• cena 100%

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  złożyć  w  sekretariacie  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Słupcy  przy  ul.
Zagórowskiej  26 lub  przesłać  na  adres  zamawiającego do  dnia  21.12.2018 r.  do godz.900. Oferty złożone po
terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Termin związania ofertą:
Na podstawie art.  85 ust.1  pkt  1 ustawy,  wykonawca zostaje  związany złożoną przez siebie ofertą 30 dni.  Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Informacje dot. wadium, zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, umowy ramowej,
aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz rozliczeń w walutach obcych.

1.Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
8. Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  odbywały  się  wyłącznie  w polskich  złotych(PLN),  z

wyłączeniem walut obcych.


