Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki
Komunalnej Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju nr sprawy ZP.ON.01.2016

22 listopada 2016r.
Nr sprawy: ZP.ON.01.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „specyfikacj " lub „SIWZ", sporz dzona dla dostawy, której warto nie przekracza kwot
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2263 z pózn. zm. ), zwanej dalej „ustaw ".
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Nazwa i adres Zamawiaj cego.
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju.
siedziba: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica –Zdrój, woj. ma opolskie;
Tel. (18) 471-28-71;
Fax.: (18) 472-52-67;
NIP: 734-001-05-96;
REGON: 490025799-17-113;
Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk-krynica.pl
Adres strony internetowej: http://www.mpgk-krynica.pl/.

2.

Postanowienia ogólne - Tryb udzielenia zamówienia :

2.1
Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej
kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z pó niejszymi zamianami ), zwanej dalej „ustaw ", a tak e
wydanymi na podstawie ustawy Rozporz dzeniami wykonawczymi:
2.2
Ilekro w tre ci jest mowa o SIWZ, rozumie si przez to Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia
2.3
Wszystkie za czniki do SIWZ stanowi jej integraln cz .
2.4
Zamawiaj cy na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy b dzie stosowa tzw. procedur odwrócon , tj.
najpierw dokona oceny ofert, a nast pnie b dzie bada , czy wykonawca, którego oferta zosta a oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe nia warunki udzia u w post powaniu.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju nap dowego do zbiornika o pojemno ci 2 500
litrów , znajduj cego si na terenie przedsi biorstwa w Powro niku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZSTiS), w
cznej ilo ci 75 000 litrów i o parametrach opisanych Polska Norm PN-EN 590:2013-12
2) W sk ad rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiaj cego w olej nap dowy
autocystern Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika Zamawiaj cego w czasie trwania umowy, która
dzie podpisana na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
3) Miejsce dostaw : Powro nik 140, Gmina Muszyna.
4) Olej nap dowy musi posiada aktualny atest / wiadectwo jako ci przy ka dej dostawie.
5) Dostawa / loco Zamawiaj cy /, w plombowanych zbiornikach, ka da komora pojazdu-cysterny.
6) Dostawa oleju nap dowego po z eniu zamówienia.
7) Dostawy oleju nap dowego b
odbywa si przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych, czyli wed ug wskaza
legalizowanych urz dze pomiarowych znajduj cych si na poje dzie-cysternie.
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8) Cen jednostkow netto 1 000 litrów oleju nap dowego dla danej dostawy b dzie stanowi iloczyn sta ego
wspó czynnika ceny podanego w ofercie Wykonawcy i ceny hurtowej 1 000 litrów oleju nap dowego (Olej
Nap dowy Ekodiesel) z dnia dostawy og aszanej na stronie internetowej producenta.
3.2. Symbol wed ug Wspólnego S ownika Zamówie (CPV):
CPV - 09134100 Olej nap dowy
3.3 Olej nap dowy powinien odpowiada polskiej normie: PN - EN 590: 2013 -12 „ Paliwa do pojazdów
samochodowych - Oleje nap dowe - wymagania i metody bada " oraz rozporz dzenia Ministra Gospodarki z
dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymaga jako ciowych dla paliw ciek ych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680), przy czym
przepisy rozporz dzenia s bezwzgl dnie obowi zuj ce.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako dostarczonego oleju nap dowego i jest zobowi zany do
przedstawienia wraz z dostaw , aktualnego wiadectwa jako ci oleju nap dowego, po wiadczonego przez
producenta paliwa oleju nap dowego lub atestu akredytowanego laboratorium, w j zyku polskim, wiadectwo
winno by powi zane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy
lub wydania.
3) Wykonawca musi zapewni Zamawiaj cemu ci
dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantowa
realizacj jednorazowej dostawy , w ilo ci od 1 500 do 2 500 litrów, w ci gu 24 godzin od telefonicznego
zg oszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj cego.
4) Wymagana jest nale yta staranno przy realizacji zobowi za umowy.
5) Ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane b
przez Zamawiaj cego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
6) Okre lenie przez Wykonawc telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale niezb dnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7) Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez Wykonawc .
8)Oferowany i dostarczany olej nap dowy musi by zgodny na dzie sk adania ofert z aktualnie
obowi zuj cymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zast pienia innymi przepisami
dostarczany olej nap dowy ka dorazowo musi spe nia wymagania wynikaj ce z przepisów obowi zuj cych na
dzie dostawy,z uwzgl dnieniem przepisów reguluj cych sposób transportowania paliw.
3.4 Oferowany i dostarczany olej nap dowy musi by czysty mikrobiologicznie i musi by odporny w okresie
ca ego roku na ewentualne ska enia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w pojazdach
w tym w autobusach.
3.5 Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju nap dowego musz by kompatybilne z wszystkimi
dost pnymi na rynku olejami silnikowymi dopuszczonymi do obrotu.
3.6
W celu potwierdzenia,
e oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre lonym
przez Zamawiaj cego, Zamawiaj cy b dzie da nast puj cych dokumentów:
a) dokumentu potwierdzaj cego posiadanie koncesji na obrót paliwami ciek ymi,
b) folder z parametrami oferowanego paliwa,
c) wype niony za cznik nr 1 do specyfikacji „Oferta".
3.7 Zamawiaj cy dopuszcza realizacj przedmiotowego zamówienia przy pos eniu si podwykonawcami.
Zamawiaj cy nie okre la, która cz
zamówienia nie mo e by powierzona podwykonawcom.
Zamawiaj cy na podst. art. 36 b da wskazania przez wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawc firm podwykonawców.
3.8 Zamawiaj cy wymaga, aby przed przyst pieniem do wykonania zamówienia wykonawca poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaanga owanych w
realizacj zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiaj cego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zamówienia, a tak e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
pó niejszym okresie zamierza powierzy realizacj zamówienia.
3.9 Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powo ywa si , na zasadach okre lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w
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post powaniu, wykonawca jest obowi zany wykaza zamawiaj cemu, e proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie je spe nia w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powo ywa si w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.
3.10 Zamawiaj cy zastrzega, e:
a)
podwykonawstwo nie zmienia zobowi za Wykonawcy;
b)
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia ania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby by y one jego dzia aniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników;
c)
podwykonawca nie mo e zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody
Wykonawcy i Zamawiaj cego;
d)
Zamawiaj cy
nie
jest
zwi zany
stosunkami
zobowi zaniowymi
z podwykonawcami, ale mo e skorzysta ze wszelkich praw nabytych przez Wykonawc
w
stosunku do nich;
e)
Wykonawca pozostaje w pe ni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiaj cego za
zlecone do podwykonania cz ci zamówienia.
3.12 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia (dostaw): Polska, woj. ma opolskie, 33-370 Muszyna,
Powro nik 140. Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiaj cego,
realizowane w asnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialno
4 Termin wykonania zamówienia.
Zamawiaj cy okre la termin realizacji zamówienia, który wynosi 12 miesi cy.
4.1
Dostawa oleju nap dowego b dzie odbywa a si na ka de zamówienie Zamawiaj cego. Wykonawca
musi zapewni Zamawiaj cemu ci
dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantowa realizacj
jednorazowej dostawy , w ilo ci od 1 500 do 2 500 litrów, w ci gu 24 godzin od zg oszenia takiej potrzeby przez
Zamawiaj cego (drog elektroniczn , faksem lub pisemnie) .
4.2
Ka da dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowan w momencie podpisania przez
upowa nionych pracowników Zamawiaj cego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzaj cego
kompletno i zgodno dostarczonego oleju nap dowego z ofert Wykonawcy i po przed eniu przez
Wykonawc certyfikatu jako ci oleju.
4.3
Z ka dej dostawy pobierana b dzie w obecno ci kierowcy Wykonawcy próbka dostarczonego oleju
nap dowego do pojemnika dostarczonego przez Wykonawc , która b dzie przechowywana przez
Zamawiaj cego do czasu jego zu ycia. W przypadku w tpliwo ci, co do jako ci dostarczonego oleju
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dokonania w niezale nym laboratorium jego analizy, a w przypadku
stwierdzenia niezgodno ci z certyfikatem dostawy obci enia Wykonawcy kosztami tej analizy.
4.4
Ró nica w ilo ci dostarczonego oleju nap dowego okre lona w dowodzie dostawy a ilo ci przyj
przez Zamawiaj cego nie mo e by wi ksza ni 0,3%.
4.5 Dodatkowe obowi zki Wykonawcy zwi zane z przedmiotem zamówienia
a) Wykonawca obowi zany jest dostarczy paliwo o jako ci i parametrach (sk adzie) zgodnych z przepisami
prawa, w szczególno ci odpowiadaj cych polskiej normie,
b) do ka dej dostawy paliwa, stanowi cego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument
dotycz cy jako ci danej partii paliwa, w szczególno ci wiadectwo jako ci w oryginale lub potwierdzonej kopii
(próbka paliwa przy ka dej dostawie, list przewozowy wydany przez magazyn zawieraj cy dat i godzin
za adunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczaj cej paliwo, nazwisko kierowcy dokonuj cego za adunku
cysterny),
c) dostawa oleju nap dowego nie mo e odby si pó niej ni 24 godziny od momentu za adunku cysterny na
magazynie
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d) Zamawiaj cy wymaga realizacji dostaw przez Wykonawc

autocystern

wyposa on

w pomp

lub

dystrybutor, spe niaj cy wszelkie wymagania obowi zuj cego prawa, w szczególno ci Ustawy z dnia 11 maja
2001 r. prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r Nr 243 poz. 2441 ze zm.)

e) Dostawy oleju mog si odbywa tylko i wy cznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.
5.

Opis cz ci zamówienia.

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
6.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
zwi kszenia zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w tym przepisie (zamówienia uzupe niaj ce).
7.
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz
odpowiada oferty wariantowe.
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
8.
Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków.
8.1 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegaj
wykluczeniu:
a) Wykonawca, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Zamawiaj cego ocen potwierdzenia
spe nienia warunku na zasadzie spe nia/nie spe nia, na podstawie z onego o wiadczenia wst pnego wed ug
wzoru okre lonego w za czniku nr 3 do SIWZ.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwy ej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, a na
wezwanie Zamawiaj cego przed y dokumenty potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia z post powania
oraz potwierdzenie spe nianie warunków udzia u w post powaniu.
2). Spe niaj warunki udzia u w post powaniu dotycz ce:
a) uprawnie
do
prowadzenia
okre lonej
dzia alno ci
zawodowej.
W
tym
zakresie
Wykonawca musi wykaza , e posiada koncesj na obrót paliwami ciek ymi,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W tym zakresie Wykonawca musi wykaza tak e, e jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, na sum ubezpieczenia ( sum
gwarancyjn ) równ co najmniej 250 000,00 z ( s ownie: dwie cie pi dziesi t tysi cy 00/100 z ),
c) zdolno ci technicznej i zawodowej. W zakresie spe niania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3)
ustawy - dotycz cego posiadania wiedzy i do wiadczenia Zamawiaj cy b dzie rozpatrywa oferty
Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert (a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie) wykonali z nale yt staranno ci co najmniej jedn
dostaw polegaj
na sprzeda y oleju nap dowego w ilo ci co najmniej 40 000 litrów oraz przedstawi
dowody okre laj ce, czy te dostawy zosta y wykonane nale ycie (np. referencje).
2. W celu wst pnej oceny spe niania przez Wykonawc warunków udzia u w post powaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, nale y przed
o wiadczenie - wype nione i podpisane przez Wykonawc (wzór do
wype nienia przez wykonawc stanowi za cznik nr 3 do SIWZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, o wiadczenie wstepne sk ada
ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe nianie
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warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka dy z Wykonawców
wykazuje spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Wykonawca, który powo uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spe niania, w zakresie, w jakim powo uje si na ich zasoby, warunków udzia u w
post powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o wiadczeniu wst pnym.
5. Wykonawca, który zamierza powierzy wykonanie cz ci zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia u w post powaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o wiadczeniu wst pnym.
9.
9.1

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Z

post powania

o

udzielenie

zamówienia

Zamawiaj cy

wykluczy

Wykonawc :

1)
w stosunku do którego otwarto likwidacj , w zatwierdzonym przez s d uk adzie w post powaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj tku lub s d zarz dzi
likwidacj jego maj tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. poz. 978, z pó n. zm.) lub którego upad
og oszono, z wyj tkiem Wykonawcy, który po og oszeniu
upad ci zawar uk ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj tku upad ego, chyba e s d zarz dzi likwidacj jego maj tku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pó n.
zm.);
2)
który w sposób zawiniony powa nie naruszy obowi zki zawodowe, co podwa a jego uczciwo , w
szczególno ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia ania lub ra cego niedbalstwa nie wykona lub
nienale ycie wykona zamówienie, co Zamawiaj cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych rodków
dowodowych;
3)
je eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostaj w relacjach okre lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a)
Zamawiaj cym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj cego,
c)
cz onkami komisji przetargowej,
d)
osobami, które z
y o wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp -chyba, e jest
mo liwe zapewnienie bezstronno ci po stronie Zamawiaj cego w inny sposób ni przez wykluczenie
Wykonawcy z udzia u w post powaniu;
4)
który z przyczyn le cych po jego stronie, nie wykona albo nienale ycie wykona w istotnym stopniu
wcze niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji zawart z Zamawiaj cym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzi o do rozwi zania umowy lub zas dzenia
odszkodowania;
5)
cego osob fizyczn , którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko rodowisku, je eli za jego pope nienie wymierzono kar aresztu,
ograniczenia wolno ci lub kar grzywny nie ni sz ni 3 000 z otych;
6)
je eli urz duj cego cz onka jego organu zarz dzaj cego lub nadzorczego, wspólnika spó ki w spó ce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

5

Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki
Komunalnej Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju nr sprawy ZP.ON.01.2016

7)
wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi zków wynikaj cych z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo ecznym, je eli
wymierzono t decyzj kar pieni
nie ni sz ni 3 000 z otych;
8)
który naruszy obowi zki dotycz ce p atno ci podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne
lub zdrowotne, co Zamawiaj cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych rodków dowodowych, z
wyj tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba e Wykonawca dokona
atno ci nale nych podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawar wi ce porozumienie w sprawie sp aty tych nale no ci.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy
Pzp, mo e przedstawi dowody na to, e podj te przez niego rodki s wystarczaj ce do wykazania jego
rzetelno ci, w szczególno ci udowodni naprawienie szkody wyrz dzonej przest pstwem lub przest pstwem
skarbowym, zado uczynienie pieni ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj ce
wyja nienie stanu faktycznego oraz wspó prac z organami cigania oraz podj cie konkretnych rodków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest pstwom
lub przest pstwom skarbowym lub nieprawid owemu post powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje si , je eli wobec Wykonawcy b cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem s du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up yn okre lony w tym wyroku okres
obowi zywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu je eli Zamawiaj cy uwzgl dniaj c wag i szczególne okoliczno ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca, którego oferta zostanie najwy ej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiaj cego zobowi zany b dzie z
aktualne na dzie z enia o wiadczenia lub dokumenty:
10.1. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w
da z enia nast puj cych dokumentów:
1)
kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciek ymi,

post powaniu,

Zamawiaj cy

2)
aktualn op acon polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem
zamówienia na sum ubezpieczenia (sum gwarancyjn ) równ co najmniej 250 000,00 z (s ownie: dwie cie
pi dziesi t tysi cy 00/100 z otych).
3)
wykazu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta y
wykonane , wraz z za czeniem dowodów okre laj cych czy te dostawy zosta y wykonane
nale ycie, o których mowa w rozporz dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów,
jakich mo e
da zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia z
dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126).
10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania, Zamawiaj cy
da
enia nast puj cych o wiadcze i dokumentów:
1) aktualnego odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, a dokumentów tych nie mo na pobra z bezp atnych
powszechnie dost pnych baz danych;
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2) za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z
op acaniem podatków, wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca zawar porozumienie z w ciwym organem podatkowym
w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w
ca ci wykonania decyzji w ciwego organu;
3) za wiadczenia w ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z
op acaniem sk adek na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, lub innego
dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca zawar porozumienie z w ciwym organem w sprawie sp at tych
nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji
ciwego organu;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odno nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre lonym przez zamawiaj cego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert,
5) odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli
odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (z zastrze eniem pkt 1).
6)
O wiadczenia
wykonawcy
o
braku
orzeczenia
wobec
niego
tytu em
rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si
o zamówienie publiczne (wykonawca mo e z
powy sze o wiadczenie wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 6 do SIWZ).
10.3 Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w 10. 2:
1) pkt 4 - sk ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równowa ny dokument wydany przez w ciwy organ s dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 1-3 i 5 - sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
a) nie zalega z op acaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne albo e zawar
porozumienie z w ciwym organem w sprawie sp at tych nale no ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególno ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad

ci.

10.4 Dokumenty, o których mowa w ust. 10.3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by wystawione nie wcze niej ni 6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.3 pkt 2 lit. a, powinien
by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem tego terminu.
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10.5. Je eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 10.3, zast puje si je
dokumentem zawieraj cym odpowiednio o wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy , z one przed
notariuszem lub przed organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego w ciwym ze wzgl du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
10.6 Wykonawca maj cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj cej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 10.2
pkt 4, sk ada dokument, o którym mowa w ust. 10.3 pkt 1, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia
dotyczy , nie wydaje si takich dokumentów, zast puje si go dokumentem zawieraj cym o wiadczenie tej
osoby z onym przed notariuszem lub przed organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego w ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby.
10.7 Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni
zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do SIWZ).
10.8 W celu oceny, czy wykonawca polegaj c na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 22a ustawy, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami w stopniu umo liwiaj cym nale yte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek cz cy wykonawc z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, zamawiaj cy mo e da dokumentów, które okre laj w
szczególno ci:
1) zakres dost pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc , przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udzia u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
10.9. Zamawiaj cy
da od wykonawcy, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.10.2.
10.10. Zamawiaj cy
da
od
wykonawcy
przedstawienia
dokumentów
wymienionych
w ust.10.2, dotycz cych podwykonawcy, któremu zamierza powierzy wykonanie cz ci
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolno ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
okre lonych w art. 22a ustawy.
10.11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej
grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z eniem o wiadczenia, wykonawca
mo e przedstawi dowody, e powi zania z innym wykonawc nie prowadz do zak ócenia konkurencji w
post powaniu o udzielenie zamówienia (wykonawca mo e z
o wiadczenie wed ug wzoru stanowi cego
za cznik nr 5 do SIWZ).
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11.
Informacja o sposobie porozumiewania
przekazywania o wiadcze
i dokumentów, a
porozumiewania si z Wykonawcami.

si
Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz
tak e wskazanie osób uprawnionych do

11.1
wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie,
faksem na nr (18) 472-52-67 lub drog elektroniczn na adres e-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl z zastrze eniem
formy przewidzianej w przepisach rozporz dzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich mo e
da zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z
2016r poz. 1126).
11.2 Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drog elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.3
wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sk adane zarówno przez Wykonawc jak i przez
Zamawiaj cego sporz dzone b
w j zyku polskim.
11.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si (w godzinach pracy Zamawiaj cego) z Wykonawcami
:
a) mgr in . Jolanta Szyszka - Zast pca Dyrektora Generalnego MPGK Sp. z o.o.,
b) Janusz Gurgul - Kierownik ZSiTS.
11.5 Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji. Zamawiaj cy jest
obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp. Jednak nie pó niej ni
do up ywu terminów przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji
wp ywa do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.
11.6 Tre
zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e Wykonawcom, którym przekaza
specyfikacj , bez ujawniania ród a zapytania oraz umie ci na stronie internetowej.
11.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre
specyfikacji. Dokonan zmian specyfikacji Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikacj , a tak e zamieszcza j na stronie internetowej.
12.

Materia y przetargowe.

12.1 Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy przeka e w terminie 5 dni specyfikacj
zamówienia bezp atnie.

istotnych warunków

13. Wymagania dotycz ce wadium.
13.1 Ka da oferta musi by zabezpieczona wadium o warto ci 7 000,00 z ( s ownie: siedem tysi cy z otych).
13.2 Wykonawca jest zobowi zany do wniesienia wadium ww. wysoko ci: nie pó niej ni w terminie
sk adania ofert.
13.3 Wadium mo e by wniesione w nast puj cych formach:
a) w pieni dzu - wy cznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poni ej,
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e
por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (teks t jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
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13.4 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym równie na przed ony okres zwi zania ofert ,
zostanie odrzucona.
13.5 Wadium w pieni dzu:
wadium w formie przelewu nale y wp aci na konto Zamawiaj cego PKO BP o/ Nowy S cz
64 1020 3453 0000 8320 0008 6967 z zaznaczeniem, e dotyczy przetargu pn.: „Dostawa oleju
nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej
Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju, nr sprawy ZP.ON.01.2016”
za dat wniesienia wadium uznaje si dat uznania rachunku Zamawiaj cego;
Zamawiaj cy okre la porz dkowy wymóg za czenia do oferty kserokopii przelewu;
Zamawiaj cy dokona sprawdzenia czasu wp ywu wadium na swoje konto.
13.6 Wadium w pozosta ych formach dopuszczonych specyfikacj :

a)
b)
c)

a) orygina dokumentu por czenia lub gwarancji, o których mowa w pkt. 13.3. lit. b) - e) nale y za czy do
oferty przetargowej, albo
b) alternatywnie orygina mo na z
w siedzibie Zamawiaj cego tj. w Kasie Miejskiego Przedsi biorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju , natomiast (wymóg porz dkowy) kserokopi dokumentu
oraz potwierdzenie z enia dokumentu w ww. kasie (z okre leniem dnia i godziny z enia) za czy do oferty.
c) wadium sk adane w tych formach musi mie dat pocz tkow wa no ci równ co najmniej ostatecznemu
terminowi sk adania ofert, a dat ko cow wa no ci up ywaj
najwcze niej w ostatnim dniu zwi zania
ofert . W razie zawieszenia biegu terminu zwi zania ofert lub przed enia terminu sk adania ofert, ko cowy
termin wa no ci wadium, o którym mowa w pkt 13.3 lit. b), c), d), e) albo zostanie przed ony przez
Wykonawc , albo wniesie on nowe wadium na przed ony okres.
13.7 Zamawiaj cy zastrzega, e w razie sk adania gwarancji lub por cze jako zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy lub wadium przetargowego:

c)

a) gwarancje oraz por czenia powinny by wystawione na Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju.
b) w tre ci tych gwarancji oraz por cze nie mog wyst pi adne postanowienia ograniczaj ce prawo
Zamawiaj cego do ich realizacji.
gwarancje oraz por czenia musz okre la bezwarunkowe prawo Zamawiaj cego do ich realizacji; gwarancje
oraz por czenia, w których ograniczono prawa Zamawiaj cego, lub w których uzale niono realizacj od
spe nienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiaj cego, do wykonania których Zamawiaj cy nie wyrazi
zgody na pi mie, uznane zostan jako nie spe niaj ce warunków;
d) z tre ci gwarancji (por czenia) musi jednoznacznie wynika jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by podpisana przez upowa nionego (upe nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien by sporz dzony w sposób umo liwiaj cy jego identyfikacj np. z ony wraz z imienn piecz tk lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre ci gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na ka de pisemne
danie zg oszone przez Zamawiaj cego w terminie zwi zania ofert , zobowi zanie Gwaranta do wyp aty
Zamawiaj cemu pe nej kwoty wadium w okoliczno ciach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
13.8 Wadium (z enie, zwrot, zatrzymanie) realizowane b dzie wg zasad okre lonych w ustawie.
14. Termin zwi zania ofert .
14.1 Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni i rozpoczyna si wraz z up ywem ostatecznego terminu sk adania
ofert.
14.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed
termin zwi zania ofert , z
tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si
do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni 60
dni.
14.3 Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w pkt 14.2. nie powoduje utraty wadium.
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14.4 Przed enie terminu zwi zania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem okresu
wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed ony okres
zwi zania ofert .
15.

Opis sposobu przygotowania oferty.

15.1. Informacje ogólne.
1.

Na ofert sk adaj si :

1) wype niony za cznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy,
2)
wiadczenie wst pne (za . nr 3 do SIWZ),
3) Dowód wniesienia wadium,
4) pe nomocnictwo
osoby/osób
podpisuj cej/podpisuj cych ofert
uprawnionej/uprawnionych do podejmowania zobowi za w imieniu Wykonawcy, o ile
wynikaj z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2. Wykonawca mo e z
tylko jedn
ofert . Tre
z onej oferty musi odpowiada
tre ci
specyfikacji.
Zamawiaj cy
zaleca
wykorzystanie
formularzy
przekazanych
przez
Zamawiaj cego.
a) Oferta powinna by sporz dzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w j zyku polskim pismem maszynowym
(maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub r cznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski, po wiadczonym przez
Wykonawc .
b)
Ofert nale y sporz dzi i z
w sposób zapewniaj cy jej integralno
i poufno
zaleca si
trwa e spi cie (zszycie), zapobiegaj ce mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty,
kolejne ponumerowanie stron itp.
c)
Zamawiaj cy zaleca aby oferta by a z ona w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie (opakowaniu),
która b dzie zaadresowana do Zamawiaj cego i b dzie posiada oznaczenie: Oferta -„Dostawa oleju
nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o. w
Krynicy-Zdroju - nie otwiera przed 09 grudnia 2016 do godz. 10.00
d)
Poza oznaczeniami podanymi wy ej koperta powinna posiada nazw i adres Wykonawcy, aby mo na
by o odes ofert w przypadku z enia jej po up ywie ostatecznego terminu sk adania ofert.
e)
Koszty opracowania i dostarczenia oferty obci aj wy cznie Wykonawc , z zastrze eniem art. 93 ust.
4 ustawy.
f)
Przed
sporz dzeniem
oferty
Wykonawca
winien
zdoby
wszystkie
informacje
niezb dne do sporz dzenia oferty.

15.2 Wymogi formalne.
a) Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie
istotnych warunków kontraktu. Dla u atwienia ofert nale y sporz dzi wed ug wzoru stanowi cego za cznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji (wykonawca mo e z
ofert na swoim w asnym formularzu byleby jego tre
odpowiada a za cznikowi nr 1 do SIWZ). Do oferty nale y za czy :
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dokumenty i o wiadczenia, o których mowa w pkt. 10 specyfikacji (za wyj tkiem tych, których
zamawiaj cy b dzie
da na podstawie SIWZ jedynie od wykonawcy, którego ofert oceni jako
najkorzystniejsz ),
wiadczenie o ustanowieniu pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o
którym mowa w pkt 15.3. lit. c) specyfikacji (je eli dotyczy),
pe nomocnictwo, o którym mowa w pkt 15.2. lit. b) specyfikacji (je eli dotyczy),
zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w pkt. 22 specyfikacji (wymóg porz dkowy),
kserokopi przelewu wadium - o którym mowa w 13.5. lit. c) specyfikacji (wymóg porz dkowy) lub
orygina dokumentu por czenia lub gwarancji, o którym mowa w 13.6. lit.
a) specyfikacji lub kserokopii wadium z potwierdzeniem z enia dokumentu, o którym
mowa w pkt. 13.6. lit. b) specyfikacji (wymóg porz dkowy).
b)
Oferta
oraz
wszystkie
za czniki
wymagaj
podpisu
osób
uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osob
- osoby uprawnione
do
sk adania
cywilnoprawnych
o wiadcze
woli
ze
skutkiem
zaci gania
zobowi za
w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
c) Je eli oferta i/lub za czniki zostan
podpisane
lub po wiadczone za zgodno
z orygina em przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy - inna osoba ni okre lona
w dokumencie rejestracyjnym, nale y do czy , w formie orygina u, w ciwe umocowanie
prawne do sk adania cywilnoprawnych o wiadcze woli ze skutkiem zaci gania zobowi za w imieniu
Wykonawcy.
d) Pod uwag b
brane oferty, które po przyj ciu doprowadz do zawarcia wa nej i pozbawionej wad
umowy, stanowi ce stanowcz propozycj zawarcia tej e umowy, zawieraj ce co najmniej konieczne (istotne)
elementy jej tre ci.
e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty (w tym za cznikach do oferty) musz by parafowane (lub
podpisane) w asnor cznie przez osob( )y podpisuj c( )e ofert . Parafa (podpis) winna by naniesiona w
sposób umo liwiaj cy identyfikacj podpisu (np. wraz z imienn piecz tk osoby sporz dzaj cej paraf ).
f)
15.3. Oferta wspólna.
a)
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
b)
Podmioty
wyst puj ce
wspólnie
(spó ka
cywilna,
konsorcjum,
ma onkowie
itp.)
ponosz
solidarn
odpowiedzialno
za
niewykonanie
lub
nienale yte
wykonanie
zamówienia.
c) Wykonawcy
ustanawiaj
pe nomocnika
do
reprezentowania
ich
w
post powaniu
o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i
zawarcia umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego.
Przepisy
i
postanowienia
specyfikacji
dotycz ce
Wykonawcy stosuje si
odpowiednio do ka dego z Wykonawców, o których mowa
w pkt 15.3. lit. a). W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy, którym s
podmioty
dzia aj ce
wspólnie
dokonana
zostanie
uwzgl dniaj ca
t
okoliczno
zmiana
wzorca
umowy.
16. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
16.1 Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego:
a)
na adres: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Kraszewskiego 37, w sekretariacie osobi cie lub za po rednictwem poczty na adres:
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój
b)
w terminie: do dnia 09 grudnia 2016r. do godz. 10.000.

12

Dostawa oleju nap dowego na potrzeby w asne dla Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki
Komunalnej Spó ka z o.o. w Krynicy-Zdroju nr sprawy ZP.ON.01.2016

16.2 Tre oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji.
16.3 Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub wycofa ofert .
16.4 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by z one na pi mie.
16.5 Zmiana ju z onej oferty nast puje poprzez z enie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta lub
opakowanie kolejnej oferty powinno by opatrzone napisem „Zmiana oferty".
16.6 Po up ywie terminu sk adania ofert adna oferta nie mo e by zmieniona lub wycofana przez okres
zwi zania ofert okre lony w specyfikacji.
16.7 Oferty z one po terminie: Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi Wykonawc o z eniu oferty po
terminie oraz zwróci ofert po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.
16.8 Oferty przys ane poczt lub za po rednictwem kuriera - w tym przypadku rozpatrywane b
oferty,
które wp yn do Zamawiaj cego (na adres jak w pkt 16.1. lit. a) przed ostatecznym terminem do sk adania
ofert.
16.9 Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego:
a) adres:, Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 KrynicaZdrój , I pi tro, Sala Konferencyjna.
b) w dniu: 09 grudnia 2016r. o godz. 10 15.
16.10 Otwarcie ofert.
a) Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami ofert;
b) otwarcie ofert jest jawne,
c) bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak zamierza przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia,
d) podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy podaje imi i nazwisko, nazw (firm ) oraz adres (siedzib )
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak e informacje dotycz ce tre ci oferty.
1. Informacje, o których mowa w pkt a - d b
przekazane niezw ocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.
2. Zgodnie z zasad jawno ci obowi zuj
w post powaniach o udzielenie zamówie publicznych,
Zamawiaj cy udost pni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w trybie przepisów art. 12 ust.
2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 o dost pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 792), z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa, je li Wykonawca, nie pó niej ni w
terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog one by udost pniane.
3. Przez tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pó n. zm.) rozumie si nieujawnione do
wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne
informacje posiadaj ce warto gospodarcz , co do których przedsi biorca podj niezb dne dzia ania w celu
zachowania ich poufno ci, tzn. zastrzeg sk adaj c ofert , i nie mog one by udost pnione innym
uczestnikom post powania.
4. Informacje zastrze one przez Wykonawc , jako tajemnica przedsi biorstwa winny by w sposób wyra ny
oznakowane „tajemnica przedsi biorstwa".
5. Wykonawca w szczególno ci nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ustawy Pzp.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
17.1 Wykonawca ostatecznie okre li cen 1 litra oleju nap dowego uwzgl dniaj c wspó czynnik w stosunku
do ceny producenta podanej na jego stronie internetowej aktualnej na dzie 22 listopada 2016r.
17.2 Cena ofertowa zostanie wskazana przez Wykonawc we wzorze oferty, stanowi cym za cznik nr 1 do
specyfikacji i zgodnie z instrukcj zawart w tym za czniku.
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17.3 Cena ofertowa powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi zki przysz ego Wykonawcy,
niezb dne do wykonania wszystkich dostaw i prac obj tych zamówieniem oraz osi gni cia za onego celu.
Oznacza to, e cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem dostawy wynikaj ce wprost z
przedmiotu zamówienia, jak równie nie uj te w zamówieniu, a niezb dne do wykonania zadania.
17.4 Okre laj c cen Wykonawca powinien oprze si na w asnej, opartej na rachunku ekonomicznym
kalkulacji i tak wyceni wszystkie obowi zki wynikaj ce z zamówienia.
17.5 Cena podana w ofercie s y wy cznie do porównania i oceny ofert.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem

18.1
Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostan
z one przez Wykonawców nie wykluczonych
post powania,
b) nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego.
18.2
Oferty zostan
ocenione przez
przypisuj c mu odpowiedni wag procentow

Zamawiaj cego

w

przez

Zamawiaj cego

oparciu

o

z

nast puj ce

niniejszego

kryterium

a)

Kryteria oceny ofert - zamawiaj cy uzna oferty za spe niaj ce wymagania i przyjmie
do szczegó owego rozpatrywania, je eli:
1) Oferta, spe nia wymagania okre lone niniejsz specyfikacj .
2) Oferta zosta a z ona, w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie.
3) Wykonawca przedstawi ofert zgodn co do tre ci z wymaganiami Zamawiaj cego.

b)

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiaj cy b dzie kierowa si kryterium:
Cena – 100%
Cena= Cena hurtowa X Wp ( wspó czynnik ceny)
1) W ramach kryterium "cena" porównywane b
ceny brutto za ca y zakres zamówienia wynikaj ce z
kwestionariusza ofertowego.
2) Ocena punktowa oferty b dzie dokonywana wed ug poni szego wzoru:
Wp = ( C min : Cx ) x 100 pkt
gdzie: Wp
- liczba punktów za kryterium cena
C min - najni sza cena wynikaj ca za z onych ofert
C x - cena oferty badanej
Wspó czynnik (Wp )ceny zaproponowany w ofercie niezb dny do wyliczenia ceny jednostkowej netto
1000 litrów dostarczonego oleju nap dowego w stosunku do aktualnej ceny hurtowej 1000 litrów oleju
Nap dowego og aszanej publicznie na stronie internetowej producenta na dzie dostawy
Wspó czynnik ceny nie mo e ulec zmianie w okresie trwania umowy.
Wspó czynnik ceny zostanie wyliczony jako stosunek zaoferowanej ceny 1000 litrów
oleju nap dowego do ceny za 1000 litrów Oleju Nap dowego podanej przez producenta (na swojej
stronie internetowej) w sprzeda y hurtowej z dnia 22 listopada 2016r. - okre lonej w formularzu
ofertowym ( za cznik nr 1), wed ug wzoru:
oferowana cena netto w PLN za 1000 litrów oleju nap dowego
wspó czynnik ceny = --------------------------------------------------------------------------------------cena netto 1000 litrów Oleju Nap dowego w PLN – og aszana przez
producenta z dnia 22 listopada 2016r.
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18.3. Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta z najwi ksz liczb uzyskanych punktów. Pod uwag
bierze si liczby zaokr glone do dwóch miejsc po przecinku.

czna maksymalna ilo

uzyskanych punktów to

100.
Je eli Zamawiaj cy nie mo e dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z
oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z

yli te oferty, do z

one

enia w terminie

okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog
zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w z

onych ofertach.

19. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dope nione

po

wyborze

oferty

19.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi zany jest do:
a) przed enia aktualnej kopii dokumentu dopuszczaj cego Wykonawc do obrotu prawnego tj. na
przyk ad odpisu z w ciwego rejestru lub za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, o ile
dokument ten nie zosta z ony wraz z ofert lub nie jest powszechnie dost pny (w przypadku, gdy ofert
sk ada kilka podmiotów dzia aj cych wspólnie, dotyczy to ka dego z nich),
b) aktualn op acon polis lub dokument potwierdzaj cy , e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia jak w
pkt.10.1,
c)
enia umowy reguluj cej wspó prac Wykonawców, /je eli oferta wspólna z ona zosta a przez
dwóch lub wi cej Wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zosta a
zawarta nie mo e by krótszy ni termin realizacji zamówienia.
20.

Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

20.1 Zamawiaj cy nie

da wniesienia zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.

21. Tryb og oszenia wyników przetargu (wyboru oferty najkorzystniejszej).
21.1 Wynik post powania - wybór oferty najkorzystniejszej zostanie og oszony w miejscu publicznie
dost pnym w siedzibie Zamawiaj cego oraz na stronie internetowej Zamawiaj cego; niezale nie od og oszenia
wyników na tablicy oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostan powiadomieni pisemnie wszyscy
Wykonawcy, którzy z yli oferty.
21.2 Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostan
wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
je eli zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar
z nim umow
w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
22.1 Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowi cym Za cznik nr 7 do niniejszej
specyfikacji.
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22.2
Z enie oferty jest równoznaczne
jednak e Zamawiaj cy okre la porz dkowy
wzorca umowy.

z akceptacj
zawartych we
wymóg za czenia do oferty

wzorze klauzul,
zaakceptowanego

23.
Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Patrz jak w rozdziale VI ustawy „ rodki ochrony prawnej".
24.

Uniewa nienie przetargu.

24.1 Post powanie o zamówienie publiczne uniewa nia si , gdy wyst pi jedna z przes anek, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
25.
Udzielenie zamówienia.
25.1 Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówie publicznych oraz specyfikacji zosta a oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji.
25.2 Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptuj cym o decyzji
Zamawiaj cego; pismo akceptuj ce zostanie wys ane bezzw ocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu.
26.
Postanowienia ko cowe.
26.1 Do czynno ci podejmowanych w trakcie niniejszego post powania o udzielenie zamówienia stosuje si
przepisy ustawy
26.2 Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych a tym samym nie okre la minimalnych
warunków, jakim musz odpowiada oferty wariantowe.
26.3 Zamawiaj cy dopuszcza wy cznie rozliczenia w PLN.
26.4 Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
27. Wykaz za czników do specyfikacji
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

cznik nr 1 - wzór oferty,
cznik nr 2 - zobowi zanie podmiotu trzeciego,
cznik nr 3 - o wiadczenie wykonawcy,
cznik nr 4 - wykaz dostaw,
cznik nr 5 - o wiadczenie o przynale no ci do grupy kapita owej,
cznik nr 6 - o wiadczenie o braku orzeczenia o zakazie ubiegania si o zamówienie publiczne,
cznik nr 7 - wzór umowy.

Krynica-Zdrój, 22 listopada 2016r.

ZATWIERDZAM :
Prezes Zarz du Dyrektor Generalny
Andrzej Dobrza ski
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