Inowrocław, dnia 11.10.2017 r.

............................................
Zatwierdzam

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU
Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Pzp),
tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. ( 52) 357 60 69 fax ( 52) 357 60 60
KRS 0000166219 kapitał zakładowy 11 171 000,00 zł
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień
publicznych, (zwanej dalej Pzp). Podstawa prawna - ( Rozdział 3, Oddział 1,
art. 39- 46 Pzp).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
1.
Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego wielosezonowego
(spełniającego wymogi obowiązującej normy: PN-EN 590:2013) w ilości do
940 000 l (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy litrów), w okresie od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wg wspólnego słownika
zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
sp. z o. o. w Inowrocławiu (Zamawiającego). Dostawy miesięczne oleju
napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 78 300 l
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta litrów). Średnia wielkość
jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić
będzie 20 000 l (słownie: dwadzieścia
tysięcy litrów), a minimalna
jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić
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będzie 16 000 l ( słownie szesnaście tysięcy litrów).
2. Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb, do stacji paliw Spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu,
położonego w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w godz. od 7.00
do 14.00, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega
możliwość odmowy przyjęcia dostawy zrealizowanej poza godzinami
określonymi w zdaniu poprzedzającym.
3. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie świadectwo jakości oleju
napędowego wystawione przez akredytowane laboratorium.
4. Autocysterny wyposażone w przepływomierze analogowe muszą być
zaplombowane (autocysterny wyposażone w przepływomierze elektroniczne nie
muszą być zaplombowane.)
5. Odbioru (przyjęcia) dostawy wg zasad i warunków określonych w umowie
dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy
z czynności sporządzają protokół dostawy wg wzoru zgodnego z załącznikiem
nr 3 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki
oleju napędowego z każdej dostawy, przed zlaniem oleju napędowego do
zbiorników Zamawiającego w celu dokonania analizy dostarczonego paliwa w
laboratorium posiadającym uprawnienia do dokonywania takich analiz.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT będą ilości oleju napędowego zgodne
z protokołem dostawy, przy czym pomiar paliwa odbywał się będzie za pomocą
urządzeń firmy VEEDER-ROOT typu 846361-314 zamontowanych w
zbiornikach Zamawiającego, oznaczonych numerem 2 i 4. Ilość nie będzie
kompensowana do temperatury referencyjnej 15º C. W przypadku
obligatoryjnego wprowadzenia powszechnego obowiązku kompensowania
objętości do temperatury 15ºC Zamawiający będzie realizować ten obowiązek z
mocy prawa przy czym Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do umowy
stosowne zmiany w tym zakresie.
7. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do
dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie w urzędzie
skarbowym kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw
towarów, o której mowa w art.105b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług,
8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej- koncesję na obrót paliwami płynnymi,
b) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową, która umożliwi wykonanie
przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową)
w wysokości co najmniej: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100 ).
Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,
c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

2

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
d) posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą do wykonania
przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwukrotnie należycie wykonali dostawy zgodne z
przedmiotem zamówienia. Wykaz powinien zawierać, że Wykonawca musi
dysponować autocysternami niezbędnymi do wykonania zamówienia to jest
pojazdami przystosowanymi i uprawnionymi do transportu paliw ciekłych
– oleju napędowego.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisu art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Pzp.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenie złożone
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej
JEDZ i informacje zawarte w ofercie.
3. 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 łączącego go z nim stosunków
prawnych, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca ma obowiązek przedstawić:
1) oświadczenie w formie dokumentu JEDZ o spełnieniu warunków, składane
na podstawie przepisu art. 25a ust. 1 i 2 Pzp oraz Rozdziału III ust.1
niniejszej Specyfikacji – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert,
2) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi
3) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert,
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
5)
wykaz minimum dwóch dostaw wykonanych przez Wykonawcę
i odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia tj:
dostawie oleju napędowego, o wartości nie mniejszej niż w przedstawionej
ofercie, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
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składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane
należycie, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust.1 pkt 1d) niniejszej
Specyfikacji.
d) Wykonawca musi przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia
autocystern - pojazdów przystosowanych i uprawnionych do transportu paliw
ciekłych – oleju napędowego, jakimi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował,
e) wykaz powinien zawierać następujące dane: markę pojazdu, nr rejestracyjny,
pojemność zbiorników oraz informację czy pojazd jest pojazdem własnym
Wykonawcy czy Podwykonawcy.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 8) Pzp, Wykonawca ma
przedstawić:
1) oświadczenie w formie dokumentu JEDZ , składane na podstawie przepisu art. 25a
ust. 1 i 2 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 oraz ust. 5 pkt 1) i
pkt 8) Pzp, zgodne z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - aktualne na
dzień składania ofert,
2) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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,
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia Podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o nie podleganiu
wykluczeniu Podwykonawców w dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2
niniejszego Rozdziału SIWZ.

4

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia w formie dokumentu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

5.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6.

Oświadczenia złożone w formie dokumentu JEDZ, o których mowa w ust. 1 pkt 1)
oraz ust. 2 pkt 1) niniejszego Rozdziału, pełnomocnictwo do złożenia oferty lub/i do
udziału w niniejszym postępowaniu oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w
przepisie art. 23 ust. 2 Pzp, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej i w
oryginale dołączone do oferty. Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszym
postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 11
niniejszego Rozdziału. Zgodność z oryginałem musi być potwierdzona przez
przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym
Rozdziale SIWZ – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzając odpowiednio, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, 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
miejsca zamieszkania tej osoby.
9. Zgodnie z brzmieniem przepisu 25a ust.1 i 2 Pzp Wykonawca zobowiązany jest do
dołączenia do oferty oświadczeń w formie dokumentu JEDZ określonych w ust. 1
pkt 1) oraz w ust. 2 pkt 1) w niniejszym Rozdziale SIWZ. Zamawiający wzywa
Wykonawców w określonym terminie do składania pozostałych dokumentów
wymienionych w niniejszym Rozdziale SIWZ, zgodnie z przepisem art.26 ust.1 Pzp.
10. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający
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wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż
w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń
lub dokumentów.
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia pozyskania informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)
Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie powinno zostać złożone w oryginale.

V. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej
Zamawiającego – e-mail: przetargi@mpk.inowroclaw.pl
2. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
poczty elektronicznej Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich
otrzymania.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej
będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o których mowa w art. 38 ust. 3
ustawy Pzp.
9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy
kierować na adres Zamawiającego podany w Rozdziale V ust. 12 SIWZ.
10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
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ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie
internetowej www.mpk.inowroclaw.pl
12. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się
porozumiewać w formie pisemnej. Przekazywanie wszelkich informacji
i
dokumentów pocztą elektroniczną mpk@mpk.inowroclaw.pl jest możliwe tylko pod
warunkiem niezwłocznego przesłania tychże informacji w formie pisemnej. Adres
Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33 88-100 Inowrocław
13. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyniku przetargu. Wybrany
Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy w zawiadomieniu
o wyniku przetargu.
14. Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Katulski Piotr
Kwapich Ewa
VI. WADIUM – WYMAGANIA
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 40 000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy
złotych 00/100).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45
ust. 6 ustawy Pzp.
4. Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 04.12.2017 r. do godziny 1000.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:

6.
7.
8.
9.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I oddział Inowrocław
76124011961111000013417361
Dowód wniesienia wadium w innej formie należy załączyć do oferty w formie
pisemnej.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy – Pzp.
Wnosząc wadium w pieniądzu, oferent jest obowiązany podać Zamawiającemu numer
rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3), ustawy Pzp. Wykonawca pozostaje związany złożoną
ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik
nr 3) z podaniem: ceny za 1000 litrów oleju napędowego, ceny zamówienia, stałej
formuły obliczenia ceny paliwa wraz z kosztami transportu,
2) dowód wniesienia wadium,
3) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium;
4) oświadczenie, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 niniejszej
SIWZ ;
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2.
3.

4.

5.

5) parafowany właściwy wzór umowy (załącznik numer 1) do niniejszej SIWZ – dla
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszystkie wartości należy podać w PLN do drugiego miejsca po przecinku,
Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach, którą Zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usług) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym, przy czym konsekwencje określenia w cenie podatku
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku
akcyzowego ponosi oferent.
Zarówno oferta, jak i wszystkie strony dokumentów będące jej integralną częścią,
winny być podpisane przez właściwych przedstawicieli Wykonawcy wraz z
pieczęciami firmowymi i imiennymi. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do
ofert sporządzonych w innym języku musi być dołączone tłumaczenie na język polski
Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach. Należy
stosować opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Ofertę należy umieścić w
opakowaniu wewnętrznym – opisać adresem Wykonawcy oraz oznaczyć napisem
„Oferta na dostawę oleju napędowego do MPK sp. z o. o. w Inowrocławiu.”
Zamknięte opakowanie wewnętrzne należy umieścić w opakowaniu zewnętrznym
– opisać nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczyć napisem „Oferta na
dostawę oleju napędowego do MPK sp. z o. o. w Inowrocławiu nie otwierać do
dnia 04.12.2017 r godz. 10.15”.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (znwu)
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 i 150
ustawy Pzp, w wysokości 3 % całkowitej wartości zamówienia (brutto) określonej w
ofercie złożonej przez Wykonawcę
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu
podpisania umowy i będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca
wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet znwu.
6. Jeżeli znwu wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

8

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
8. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: „gwarancja
jest samoistna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie”, a ich treść powinna być
zgodna z wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do SIWZ.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88 – 100
Inowrocław, w terminie do dnia 04.12.2017 roku, do godz.1000.
2.
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad w budynku Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w dniu
04.12.2017 roku, o godz. 10.15
3. Wykonawcy, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu
ofert w w/w terminie.
4. Przewodniczący komisji przetargowej odbierze od członków komisji oświadczenia,
przewidziane w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej, w imieniu
Zamawiającego, poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Wyznaczony przez przewodniczącego komisji przetargowej członek dokona otwarcia
ofert.
7. Wyznaczony przez przewodniczącego komisji przetargowej członek odczyta z ofert
i poda obecnym nazwy oferentów i ich adresy.
8. Wyznaczony przez przewodniczącego komisji przetargowej członek odczyta z ofert i
poda obecnym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena (netto) 1000 litrów oleju napędowego obliczona zgodnie ze stałą formułą :
Cena winna odnosić się do ceny producenta (ze względu na konieczność jednego
kryterium dla prawidłowego porównania ofert za cenę producenta należy rozumieć
cenę PKN ORLEN na dzień 29.11.2017) (np. Cena netto 1000 litrów oleju
napędowego ± X złotych) z zastrzeżeniem rozdziału XII ust. 2 SIWZ,
2. Cena zamówienia :
Cena (netto oraz brutto) określona w ust. 1 pomnożona przez 940
3. Ustala się jedno kryterium oceny ofert: cenę (znaczenie 100 %). Wykonawca,
który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalną ocenę 100
punktów. Inni Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższe oceny, stosownie do
poniższego wzoru.
cena minimalna
ocena oferty = ––––––––––––––––– x 100 punktów
cena Wykonawcy
UWAGA dla prawidłowego porównania cenę
1000 litrów należy podać
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obowiązującą na dzień 29.11.2017 roku ( PKN ORLEN)
Do porównania ofert brana będzie wartość netto zamówienia.
XII. WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ
1. Zapłata za dostarczone dostawy następować będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, każdorazowo na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, w
terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu.
2. Cena winna odnosić się do ceny netto producenta PKN ORLEN na dzień dostawy
paliwa za 1000 litrów. W oparciu o jej wysokość ustala się cenę 1000 litrów oleju
napędowego dodając lub odejmując wskaźnik określony w ofercie Wykonawcy
( ± zł). Cena dostawy wynika z iloczynu ceny 1000 litrów, obliczonej według
powyższych zasad i wielokrotności 1000 litrów w danej dostawie.
XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po przedłożeniu
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV niniejszej
Specyfikacji oraz po potwierdzeniu okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, zostanie poinformowany na piśmie o terminie podpisania umowy,
z tym, że zawarcie umowy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie terminów
przewidzianych artykułem 94 ustawy Pzp.
XIV.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w przedmiocie udzielenia niniejszego zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.
XV. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Odwołania i skargi należy wnosić w terminach i formach przewidzianych ustawą
Prawo zamówień publicznych. Informacje na ten temat znajdują się w dziale VI
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XVI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik numer 1 – wzór umowy
Załącznik numer 2 – oświadczenie Wykonawcy w formie JEDZ
Załącznik numer 3 - wzór formularza ofertowego
Załącznik numer 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik numer 5- wzór gwarancji należytego wykonania umowy
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