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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  3/TT/2019  

na bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw dla jednostek transportowych  i sprzętu

będących w dyspozycji 

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r Prawo  zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I.      Zamawiający                    Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Zagórowska 26
62 – 400 Słupca
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35 
www.mzwikslupca.pl, e-mail: biuro@mzwikslupca.pl
NIP 667–000-38-54  REGON 310504580
Godziny urzędowania: 700-1500

II.      Numer postępowania

Wykonawcy  we  wszystkich  kontaktach  z  Zamawiającym  w zamówieniu  publicznym  -
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR   3/TT/2019   na bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw dla
jednostek  transportowych   i  sprzętu  będących  w  dyspozycji  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów
i Kanalizacji w Słupcy 
powinni powoływać się na znak 3/TT/2019. 

III.  Tryb udzielania zamówienia

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp.

IV.  Opis przedmiotu zamówienia

4.1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup:

•  benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 500 litrów;

•  oleju napędowego w ilości szacunkowej 30 000 litrów;

dla  jednostek  transportowych  i  sprzętu  będących  w  dyspozycji  Zamawiającego. Podane  ilości
są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2018 roku, w związku z czym mogą się minimalnie zmienić. 

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

4.3.Dostawy  będą  realizowane  na  zasadzie  doraźnych  nierytmicznych  bezgotówkowych  tankowań
do zbiorników pojazdów w wybranej  stacji.  Wybór  dostawcy paliw będzie zależał od następujących
czynników:  

– złożenia najkorzystniejszej Oferty,

– stacja będzie 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.

4.4.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,
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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  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.

4.5.Dostawca  gwarantuje,  że  sprzedawane  paliwo  będzie  spełniało  wymogi  jakościowej  określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) i wymogi określone normą PN-EN 590:2013-12. 

4.6.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.
V.   Termin wykonania zamówienia

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta od dnia  01.01.2020 r. do czasu wyczerpania wskazanej
w zamówieniu ilości, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

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

6.1.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  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Pzp)  dotyczące  spełniania
warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ)
· Oświadczenie  Wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  z  dnia
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Pzp)  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;
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.
6.2.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.
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VII.    Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełniona Oferta (Załącznik nr 1
do SIWZ) musi zawierać następujące dokumenty:
1. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu lub  zgłoszenia  do ewidencji
działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania ofert.
Uwaga: w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
             wymagane dokumenty rejestracyjne winny dotyczyć wszystkich wspólników.
/Wymagana forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione/

2. koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo
energetyczne – aktualną na dzień składania ofert,
/Wymagana forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione/.

3. Oświadczenie  Wykonawcy składane  na podstawie  art.  25a ust.  1  ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
(Zał. 2 do SIWZ) /Wymagana forma dokumentu – oryginał/

4. Oświadczenie  Wykonawcy składane  na podstawie  art.  25a ust.  1  ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania
(Zał. 3 do SIWZ) /Wymagana forma dokumentu – oryginał/

7.2.Za  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  uznaje  się  osoby  upoważnione
do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej
bądź  w  stosownym  pełnomocnictwie,  które  należy  załączyć  do  oferty  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone
notarialnie.

7.3.Złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych,  nierzetelnych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów
spowoduje odrzucenie Wykonawcy z postępowania.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  oraz przekazywania
oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się
z wykonawcą 

8.1.Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z wykonawcami: składania oświadczeń,
wniosków,  zawiadomień  oraz informacji  przez strony postępowania  jest  forma  pisemna albo faks
(w przypadku środków ochrony prawnej należy faks niezwłocznie potwierdzić pisemnie).

8.2.Jeżeli  wnioski,  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazywane  będą  za  pomocą  faksu,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający,
żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.3.Przekazanie  za  pomocą  faksu  dokumentów  oraz  informacji,  o  których  mowa  powyżej  ustala  się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i fakt
ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony. 

8.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.  Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  udzielić  wyjaśnień   pod  warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający  jednocześnie  przekaże  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Wykonawcom,  którym
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  je  na  stronie  internetowej:
www.mzwikslupca.pl

8.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
8.6.W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem
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terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie
internetowej: www.mzwikslupca.pl

8.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest
dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert
Zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  wszystkich  wykonawców,  którym  przekazano  SIWZ  oraz
zamieści ja na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

IX.           Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
     9.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

– Milena Biadasz
9.2.  Informacje  będą udzielane  w dni  powszednie  w godzinach pracy Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji tj. w godz. od 7.00 do 15.00. 
X.Termin związania ofertą

10.1. Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, Wykonawca zostaje związany złożoną przez siebie ofertą
30 dni.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI.Opis sposobu przygotowania ofert

11.1.Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Zamawiający
zaleca  wykorzystanie  formularzy  przekazanych  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie
złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do
treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

11.2.Oferta  oraz  wszystkie  załączone  dokumenty  i  oświadczenia  powinny  być  podpisane  przez  osoby
upoważnione  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy,  w  sposób  umożliwiający
identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką osoby składającej ofertę). 

11.3.Załączone  do  oferty  kopie  wymaganych  dokumentów  muszą  byś  poświadczone  „za  zgodność  z
oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt 11.2.

11.4.Proponuje  się  ponumerowanie  wszystkich  stron  zapisanych  oferty,  w  tym  także  stron  wszystkich
załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

11.5.Opis wypełnienia tabeli na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – stosując zasadę, że liczbę z końcówką mniejszą od
5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką 5 i większą w górę.

Lp. Rodzaj paliwa Ilość  [l] Cena brutto
zł/litrCB

Upust
%

Cena brutto po upuście
zł/litr

Wartość Brutto

A CB

1
Benzyna

bezołowiowa  95
500    CB1

2
Olej napędowy 30 000 CB2

u

Upust
procentowy

ma być jeden
stały na

wszystkie
paliwa

Cbu Cbu x A

Cbu1 = CB1-(upust x CB1) Cbu1 x 500

Cbu2 =CB2-(upust x CB2) Cbu2 x 30 000

Wartość brutto całego
zamówienia

(Cbu1 x 500)+
(Cbu2 x 30000)

     CB - cena jednostkowa brutto za 1 litr paliwa na dzień 12.12.2019 r. godz.8  00, uwidoczniona na tablicy informacyjnej i
dystrybutorach, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy.

CB1- Cena brutto benzyny bezołowiowej  95  za 1 litr paliwa na dzień na dzień 12.12.2019 r. godz.8  00 

uwidoczniona na dystrybutorach i obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy.

CB2- Cena brutto oleju napędowego  za 1 litr paliwa na dzień na dzień 12.12.2019 r. godz.8  00 uwidoczniona na 
dystrybutorach i obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy.
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11.6.Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. VII niniejszej instrukcji.
11.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem oferty.
11.8.Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  trwale  spięta,  w  sposób  zapobiegający  możliwości

przypadkowej dekompletacji zawartości oferty.
11.9.Zaleca  się,  aby  Wykonawca  zamieścił  ofertę  w  dwóch  kopertach,  wewnętrznej  i  zewnętrznej.

Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie:
Przetarg nieograniczony 3/TT/2019

Oferta na bezgotówkowy zakup paliw dla jednostek transportowych i sprzętu
 MZWiK Słupca

 – nie otwierać przed 19.12.2019 r. do godz. 930

11.10.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.11.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania

ofert.
11.12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 06.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Z 2003r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie
mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania  i  winny  być  opatrzone  klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji”  oraz  umieszczone  w  osobnej  wewnętrznej  kopercie,  odrębnie  od
pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie
do  pozostałej  części  oferty,  z  zachowaniem  ciągłości  numeracji.  Nie  mogą  stanowić  tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert.

XII.  Informacje  dot.  umowy  ramowej,  zamówień  uzupełniających,  ofert  wariantowych,  rozliczeń  w
walutach obcych, aukcji elektronicznej oraz zamówień wykonywanych przez podwykonawców

12.1.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej.
12.2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
12.3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
12.4.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
12.5.Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  odbywały  się  wyłącznie  w  polskich

złotych(PLN), z wyłączeniem walut obcych.
12.6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12.7.Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zlecenia  podwykonawcom  dostaw  objętych  przedmiotem

zamówienia.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1.Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy przy
ul.  Zagórowskiej  26 lub  przesłać  na  adres  zamawiającego  do  dnia 19.12.2019  r.  do  godz.900.
Oferty  złożone  po  terminie  podanym  powyżej  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone  bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.2.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  19.12.2019  r.  o  godz.  930  w  siedzibie  Zamawiającego,  zgodnie
z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.3.Otwarcie ofert jest jawne.
13.4.Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.
13.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności  zawartych
w ofertach..

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
14.1.Cena  oferowana  winna  obejmować  całość  czynności  i  prac  oraz  innych  kosztów  koniecznych

do  wykonania  zamówienia  w  tym  również  obowiązujący  podatek  od  towarów  i  usług  VAT.
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację.
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14.2.Wyliczenie ceny winno być dokonane według wskazówek zamieszczonych w punkcie 11.5 niniejszej
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawartych w Załączniku nr 1 - Ofercie.

14.3.Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe
w obliczeniu ceny (zgodnie z art 87 ust. 2  Pzp), niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust.
2 uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

14.4.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi kryteriami :
cena    -     100 %

• sposób oceny – punktowo liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt ;
• zastosowane wzory do obliczenia punktowego

C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 = ilość punktów
• punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku

15.2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zgodna z przepisami Prawo Zamówień Publicznych,
odpowiadająca  treści  i  spełniająca  warunki  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz
wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert.

15.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
– jest niezgodna z ustawą;
– jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem

art.87 ust.2 pkt 3;
– jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
– została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy
złożyli oferty o:

a/  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę(firmę),  siedzibę  i  adres  Wykonawcy,  którego
ofertę  wybrano  oraz  uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także  nazwę  (firmy),  siedziby  i  adresy
wykonawców,  którzy złożyli  oferty wraz  ze  streszczeniem oceny i  porównania  złożonych  ofert
zawierającym punktacje przyznaną oferentom,

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c/  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa

w pkt 16.1. lit. a na stronie internetowej www.mzwikslupca.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

16.3.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

XVI. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
16.1.Istotne postanowienia umowy zawarte są w SIWZ.
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XVII.    Pouczenia  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania
o udzielenia zamówienia

17.1.Wykonawcy przysługują  środki  ochrony prawnej  wobec czynności  podjętych  przez Zamawiającego
w toku postępowania  oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,  do której  jest
obowiązany na podstawie ustawy.

XVIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z 14 stron i jej integralną cześć stanowią 
następujące formularze:

1. Oferta wykonania zamówienia – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie  Wykonawcy składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie  Wykonawcy składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3
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          Załącznik nr 1 

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

     Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy                                                                                          Miejscowość, data
                                                                                                                                                                                     

O F E R T A

Nawiązując  do  ogłoszenia  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Słupcy  o  przetargu
nieograniczonym nr 3/TT/2019 na bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw dla jednostek transportowych
i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy.

My niżej podpisani:

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

................................................................................................................................................................
(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

.....................................................     .....................................................................   ...........................................
e-mail                                                                                              telefon                                                                                fax 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji  istotnych warunków zamówienia w
oparciu o następujące wyliczenia.
Opis wypełnienia tabeli znajduje się w punkcie 11.5 SIWZ.

Lp. Rodzaj paliwa Ilość  [l] Cena brutto
zł/litrCB

Upust
%

Cena brutto po
upuście zł/litr

Wartość Brutto

A CB

1
Benzyna

bezołowiowa  95
500

2 Olej napędowy 30 000

u Cbu Cbu x A

Wartość brutto
całego

zamówienia
CB) -  cena  jednostkowa  brutto  za  1  litr  paliwa  na  dzień  12.12.2019  r.  godz.8 00,  uwidoczniona  na  tablicy
informacyjnej i dystrybutorach, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy.

Łączna wartość brutto oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ............................................ zł 
słownie: ............................................................................................................................................................. 
w tym: cena bez podatku VAT (netto) ..................................................... zł 
słownie: .............................................................................................................................................................
oraz należny podatek VAT stawka .......% w wysokości .....................................zł.

2.  Oświadczamy,  iż  nasza  stacja  paliw jest  oddalona  od  siedziby Zamawiającego  nie  więcej  niż  3  km,
umożliwia  całodobowe  tankowanie  zbiorników  z  możliwością  tankowania  w  sytuacjach  wyjątkowych
również w soboty, niedziele oraz święta.
3. Oświadczamy, iż dostarczane przez nas paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązującej Polskiej
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Normy oraz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), oraz że nie jesteśmy
karani  za  sprzedaż  paliwa  nie  spełniającego  wymagań  norm,  w  okresie  12  miesięcy  poprzedzających
wszczęcie niniejszego postępowania. 
4. Oświadczamy, iż każdorazowa sprzedaż paliw będzie ewidencjonowana zgodnie z punktem 4.4 SIWZ.
5. Oświadczamy, iż utrzymamy niezmienną stopę procentową upustu składającą się na cenę paliwa przez
okres trwania umowy.
6.  Oświadczamy,  iż  będziemy  wystawiać  faktury  zbiorcze,  na  których  wskazana  będzie  wysokość
udzielanego  stałego upustu  procentowego  w okresach  tygodniowych  lub  dwutygodniowych  z  terminem
płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury.
7. Oświadczamy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie  30 dni  od upływu terminu
składania ofert.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców. 
10. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie: 
............................................................................. tel ................................ kom ................................
11. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 -  koncesja na obrót paliwami płynnymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy
Prawo energetyczne – aktualną na dzień składania ofert.

12. Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość.
13.  Informujemy,  iż dokumenty składające  się  na ofertę,  zawarte  na stronach od .......  do .......  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i jako
takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
 

          ……………….…………………                                                                               ………………………………………………  
            miejscowość, data                                                                                                          podpis osób uprawnionych do składania  

                                                                                                         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2

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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Przetarg  nieograniczony

nr  3/TT/2019  na  bezgotówkowy  sukcesywny  zakup  paliw  dla  jednostek  transportowych  i  sprzętu

będących w dyspozycji  Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  w Słupcy,  prowadzonego przez

Miejski  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji  w Słupcy, ul.  Zagórowska  26,  62-400 Słupca,  oświadczam,  co

następuje:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

· Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
· Rozdział  VII.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  i  załączników  jakie  mają  dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………

        (podpis Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

·     Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków
·     Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….…………………….................…

..……………………………....………………………………………………………………................…………,

w następującym zakresie: ……………………………….........................................................................…………

……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………

               (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego w błąd przy

przedstawianiu informacji.

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………

               (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3
 

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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Przetarg  nieograniczony

nr  3/TT/2019  na  bezgotówkowy  sukcesywny  zakup  paliw  dla  jednostek  transportowych  i  sprzętu

będących w dyspozycji  Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  w Słupcy, prowadzonego przez

Miejski  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji  w Słupcy, ul.  Zagórowska  26,  62-400 Słupca,  oświadczam,  co

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.      Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.       Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………

               (podpis) 
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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:

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

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

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

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

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………
            (podpis) 

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.

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………
               (podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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.

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………
               (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz

zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy

przedstawianiu informacji.

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

                                                                                           …………………………………………
               (podpis) 
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