Nr sprawy: ZP.PZ.38.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy, oferta cenowa

Załącznik nr 2, 2.1, 2.2

Wzór umowy

Załącznik nr 3.1., 3.2.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania

Załącznik 4A

Oświadczenie wykonawcy dotyczące
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4B

spełniania

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5A

Klauzula informacyjna z art. 14 RODO

Załącznik nr 5B

Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.

ZATWIERDZAM

___________________________
[Kierownik Zamawiającego]
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Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Spółka z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów POLSKA
Kapitał zakładowy 47 207 000,00 PLN
NIP 838-000-72-01
REGON 750086653
KRS 0000153850
Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku.
Adres strony internetowej: www.pgk.zyrardów.pl

tel.: (46) 855 40 41
(46) 855 40 42
fax.: (46) 855 32 80

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy
Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
Informacje ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I. Dostawa:
a) benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości do 6 000 litrów - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy;
b) oleju napędowego ON w ilości do 200 000 litrów - tankowanie pojazdów do zbiornika w wybranej
stacji Wykonawcy.
Część II. Dostawa:
oleju napędowego ON w ilości do 30 000 litrów – tankowanie bezpośrednio przez Wykonawcę
autocysterną do maszyn roboczych znajdujących się na terenie Składowiska odpadów
w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze
umowy stanowiących Załącznik nr 3.1. i 3.2 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09132100-4, 09134100-8
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę dla
wszystkich części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z przedmiotem dostawy.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. lub
do wyczerpania nieprzekraczalnej wartości przedmiotu umowy.
V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
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1)

2)

nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, to jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie
wystąpi którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 48 z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. zdolności technicznej lub
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Urzędu Regulacji Energetyki
na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
2018 poz. 755 z późn zm.)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek powinien
spełniać każdy z Wykonawców.

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od
odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż:
Część 1: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Część 2: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek powinien
spełniać każdy z Wykonawców.
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy
części 1 zamówienia).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada minimum:
- jedną stację czynną całodobowo na której możliwy jest zakup paliwa w systemie bezgotówkowym, w
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Wymagana odległość dotyczy dróg
publicznych, po których poruszają się samochody osobowe. Ocena spełniania powyższego warunku
zostanie dokonana za pomocą wyszukiwarki ze strony internetowej https://www.google.pl/maps/.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek powinni
spełniać Wykonawcy łącznie.
2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w pkt 1.2) 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 łączących go z nim stosunków prawnych,
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 3. wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 4-8 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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VI.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenia lub dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) wypełniony formularz ofertowy - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ,
2) oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenie z postępowania -Załącznik nr 4A i 4B.
3) W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do
reprezentacji w postępowaniu do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne
wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika,
4)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których
mowa pkt VI.1.2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,

5)

Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1.2) - zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu,

6)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1.2)
dotyczące tych podmiotów -zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

2. Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego
- dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w
odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub
dokumentów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej aktualnej koncesji Urzędu Regulacji
Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- na potwierdzenie warunku opisanego w rozdz. V.1.2) SIWZ
3) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na potwierdzenie warunku
opisanego w rozdz. V 1. 3) SIWZ
4) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda przedstawienia wykazu stacji czynnych całodobowo- na
potwierdzenie warunku opisanego w rozdz. V.1.4) SIWZ
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4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.3.1) składa dokumenty zgodne Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), tj.:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ, tj. ZP.PZ.38.2018.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny
być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., ul. Czysta 5, 96300 Żyrardów.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: p.prusik@pgk.zyrardow.pl, a faksem na nr (46) 855-32-80.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na swojej stronie
internetowej.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w kwestiach
formalnych – Paweł Prusik, tel. (46) 855-40-41 wew. 264. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy
ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
VIII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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IX.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem cenowym sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ,
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. „Oferta w postępowaniu na dostawę
paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”., nr sprawy: ZP.PZ.38.2018”. Nie otwierać do dnia
5.10.2018 r. do godz. 1030" i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z
21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
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kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
XI.
1.
2.
3.
4.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów, w Sekretariacie, do dnia
5.10.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. X. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów w dniu
5.10.2018 r., o godzinie 1030.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl
informacje zgodne z art. 86 ust. 5 ustawy
Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu, na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, cenę brutto z
uwzględnieniem zaoferowanego opustu .
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy określonymi w niniejszej SIWZ.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - cena – 100%
Ocena w kryterium „Cena” C będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin/Cbad) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za paliwo wśród ważnych ofert ( z uwzględnieniem opustu)
Cbad – cena brutto ( z uwzględnieniem opustu) badanej oferty.

2.

Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający do oceny ofert przyjął jako jedyne kryterium cena – 100%. Dostawa, której zaoferowania
oczekuje Zamawiający, jest identyczna dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia tj.,:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o. w systemie rozliczeń bezgotówkowych w stacji paliwowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje paliwa: benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej
napędowy ON. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy muszą spełniać wymagania określone w
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3.

rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych oraz aktualnie obowiązującej Normy odpowiednio PN-EN 228 i PN-EN 590.
Zamawiający nie określił kosztu cyklu życia, gdyż go nie ponosi.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
a) przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na terytorium RP odpowiednio, na kwotę:
dla części 1: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
dla części 2: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), związanej z przedmiotem zamówienia przez
cały okres obowiązywania umowy wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej za ten okres. W
przypadku posiadania ubezpieczenia OC na okres krótszy niż termin realizacji umowy Wykonawca
będzie przedstawiał Zamawiającemu nową polisę nie później niż na 7 dni przed upływem terminu
obowiązywania poprzedniej polisy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców.
b)
4.
5.
6.

przedłoży wykaz stacji paliw Wykonawcy, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Zawarcie umowy nastąpi wg Wzoru umowy.
Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.

XIV.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”:
Część I. Dostawa:
a) benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości do 6 000 litrów - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy;
b) oleju napędowego ON w ilości do 200 000 litrów - tankowanie pojazdów do zbiornika w wybranej stacji
Wykonawcy.
Część II. Dostawa oleju napędowego ON w ilości do 30 000 litrów – tankowanie bezpośrednio przez Wykonawcę
autocysterną do maszyn roboczych znajdujących się na terenie Składowiska odpadów
w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone paliwo będzie spełniać wszelkie obowiązujące normy w zakresie jego
jakości,
w
szczególności
wymogi
jakościowe
określone
w
Polskich
Normach
(PN-EN 590:2009, PN-EN 228:2009) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych.
3. Tankowanie na stacji paliw Wykonawcy odbywać się będzie przez uprawnione przez Zamawiającego osoby
i do pojazdów - wyszczególnionych w Załączniku Umowy - który zostanie sporządzony przez Zamawiającego
przed podpisaniem Umowy.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy musi dysponować minimum jedną całodobową stacją paliw
oferującą benzynę bezołowiową 95Pb i olej napędowy (ON), na której możliwy jest zakup paliwa w systemie
bezgotówkowym – w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (dotyczy części 1
zamówienia). Stacja paliw powinna spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).
5. Dostawa paliwa będzie realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę autocysterną do maszyn roboczych
znajdujących się na terenie Składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina
Radziejowice. Autocysterna musi spełniać normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony
środowiska.
6. Termin dostawy paliwa na teren Składowiska odpadów, nie później niż 12 godzin od chwili zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego. Przewiduje się średnio jedno tankowanie w miesiącu, do
2.000,0 l. oleju napędowego.
7. Zbiornik na paliwo w autocysternie, którą realizowane będą dostawy paliw, powinien posiadać ważne cechy
legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, założonych przez uprawniony organ.
8. Kierowca realizujący dostawę obowiązany jest posiadać i okazać dokumenty potwierdzające legalizację
autocysterny - dopuszcza się okazanie potwierdzonej kopii dokumentów.
9. Przy odbiorze uprawniony pracownik Zamawiającego sprawdzi dokumenty legalizacyjne autocysterny. Odbiór
paliwa każdorazowo potwierdzony zostanie protokółem odbiorczym (inny podobny dokument).
10. Potwierdzenie przyjęcia ilości paliwa będzie się odbywać na podstawie:
a) W przypadku gdy autocysterna, którą realizowana jest dostawa nie jest wyposażona w legalizowane
urządzenie pomiarowe, ilość dostarczonego paliwa ustalona zostanie na podstawie dokumentu
przewozowego (dokumentu wydania). Zbiornik musi być oplombowany przez Operatora Paliw.
b) W przypadku gdy zbiornik nie jest oplombowany przez Operatora Paliw pojazd musi posiadać urządzenie
pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do odbiornika.
11. Urządzenie pomiarowe musi posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb,
założonych przez uprawniony organ.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
dostawę paliw płynnych
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..………………………………
Wykonawca/Wykonawcy:
……………..……………..………………………………………….……….……………….…………
………………………………………………………………………………………………………..….
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Wykonawca jest małym średnim przedsiębiorcą: tak  nie 1
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.,
oferujemy realizację zamówienia za ceny podane w pkt C.

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
1. Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów euro;
2. Małe przedsiębiorstw: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 mln euro;
3. Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 mln euro.
1
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C. Ceny ofertowe:
Oferujemy:
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa płynnego dla PGK „Żyrardów” Sp. z
o.o. w systemie rozliczeń bezgotówkowych, składamy niniejszą ofertę:
Część 1:
Cena brutto
za 1 litr
(zgodnie z
Cena brutto
wierszem 11
Opust
Cena 1litra brutto
z uwzględnieniem
Rodzaj paliwa Załącznika do
kwotowy
z uwzględnieniem
Ilość litrów
opustu
Formularza
brutto za 1 litr
opustu
(iloczyn kolumny
Oferty – 2.1.
4 i 5)
Oferta
cenowa)
1
2
3
4
5
6
6 000

Benzyna Pb95

ON

200 000

Ogółem cena oferty
Stawka VAT .........%
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
* Uwaga: Podane ilości litrów paliw są szacunkowe i służą wyłącznie do oceny oferty.
Część 2:

Rodzaj paliwa

1

Cena brutto
za 1 litr
(zgodnie z
wierszem 11
Załącznika do
Formularza
Oferty 2.2. Oferta
cenowa)
2

Opust
kwotowy
brutto za 1 litr

Cena 1litra brutto
z uwzględnieniem
opustu

Ilość litrów

Cena brutto
z uwzględnieniem
opustu
(iloczyn kolumny
4 i 5)

3

4

5

6

ON

30 000

Stawka VAT .........%
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
* Uwaga: Podane ilości litrów paliw są szacunkowe i służą wyłącznie do oceny oferty.
11

D. OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz Wzorze umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we
Wzorze umowy;
6) Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
...........................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….
tel./fax: .....................................................………………………….
F. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać
również dane proponowanych podwykonawców)
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 2.1 do Formularza Oferty – oferta cenowa
Nazwa i adres stacji paliw .................................................................................... *
Lp.
Data
Cena brutto 1 litra benzyny
Pb 95
1.
2.
3.
1)
1.08.2018
……………………….
2)
7.08.2018
……………………….
3)
10.08.2018
……………………….
4)
15.08.2018
……………………….
5)
22.08.2018
……………………….
6)
30.08.2018
……………………….
7)
3.09.2018
……………………….
8)
8.09.2018
……………………….
9)
11.09.2018
……………………….
10)
15.09.2018
……………………….
11)
Średnia cena brutto 1 litra (suma wierszy
1-10 podzielona przez 10)
………………………

Cena brutto 1 litra oleju
napędowego ON
4.
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Uwaga:
Ceny paliw w tabeli prosimy podać ze stacji położonej najbliżej siedziby Zamawiającego, w odległości nie większej
niż 5 km.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia powyższych danych.
* (należy wpisać adres stacji paliw)

Stacje paliw, położone w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Ocena spełniania
powyższego warunku zostanie dokonana za pomocą wyszukiwarki ze strony internetowej
https://www.google.pl/maps/.
Adres stacji

1.
.................................................................................................................................

2.
.................................................................................................................................

3.
.................................................................................................................................

4.

...................................., dnia ..........................

.......................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.2 do Formularza Oferty – oferta cenowa
Cena paliwa przy tankowaniu bezpośrednio cysterną:
Lp.

Data

Cena brutto 1 litra oleju
napędowego ON

1.

2.

3.

1)

1.08.2018

2)

7.08.2018

3)

10.08.2018

4)

15.08.2018

5)

22.08.2018

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
6)

30.08.2018
……………………….

7)

3.09.2018

8)

8.09.2018

9)

11.09.2018

10)

15.09.2018

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
11)

Średnia cena brutto 1 litra (suma wierszy
1-10 podzielona przez 10)

……………………….

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia powyższych danych.

...................................., dnia ..........................

.......................................................
(podpis Wykonawcy)
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