Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 3
16-300 Augustów

Uwaga:
Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów,
[sekretariat] (z dopiskiem przetarg na olej napędowy)
Informacje można przekazywać faksem pod nr : +48 (87) 643 13 76 (należy niezwłocznie
potwierdzić pisemnie) z zastrzeżeniem pkt. 34 niniejszej SIWZ.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA
(SIWZ)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej u.p.z.p..

Augustów 14 listopad 2017 r.
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów
NIP: 846-10-03-006, REGON : 790192625
tel +48 (87) 643 26 85, fax +48 (87) 643 13 76
e–mail: pt@necko.com.pl, www.necko.com.pl

2. Oznaczenie Dostawcy
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za Dostawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie art. 2 pkt 11 u.p.z.p. i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
u.p.z.p..

3. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 u.p.z.p..

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości 183 000 litrów poprzez stację
paliw dostawcy zlokalizowaną w odległości nie dalej niż w promieniu 6 km od siedziby
Zamawiającego
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w II części SIWZ.

5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018
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9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
9. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
9.1.2. Dostawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych,
szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
9.1.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
9.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
w postępowaniu:
9.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
9.2.1.1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że posiada:
9.2.1.1.1 Opłaconą polisę (wraz z dowodem opłaty), a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum
100 000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Dostawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w wymaganej wysokości. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie
przedstawionych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia.
9.2.1.1.2 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
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Dostawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Dostawca zobowiązany jest przedłożyć: aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert oraz aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
9.2.1.1.3 Odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Dostawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie łączny potencjał). Dostawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że przedmiot
zamówienia wykona za pomocą własnego wyposażenia lub będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym innego podmiotu oraz że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
9.2.1.1.4 Wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Dostawca składa oświadczenie zawarte w
formularzu ofertowym.
9.2.1.1.5 Sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie niniejszego zamówienia. W
szczególności Dostawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Dostawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Dostawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
9.2.1.1.5.1 Dysponować środkami finansowymi w wysokości: co najmniej 250 000,00 PLN lub
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN, w celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Dostawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Dostawca posiada rachunek, wystawioną
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w którym posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dostawcy. W
przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej będą zawierać kwoty (wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową) wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na
potrzeby oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski w dniu upływu terminu składania ofert, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

9.3 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
9.4 Jeżeli Dostawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a u.p.z.p., i będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz musi udowodnić, że stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający będzie żądał od Dostawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1
9.5 Zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.
9.6 Dostawca musi nie podlegać wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Dostawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Dostawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie):
9.6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w formularzu ofertowym,

9.6.2 Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę następujących dokumentów:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu - to oświadczenie Dostawca składa a w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5. Ustawy Pzp.
9.6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w 9.6.2:
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;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o
którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 1 , zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
9.6.2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w 9.6.2 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.

10.

Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

10.1
Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Dostawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Dostawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.2

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.

10.3

Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej:
a) określenie celu gospodarczego,
b) wskazanie Dostawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ich nazwy i
adresy /siedziby,
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Dostawców
w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy
d) pełnomocnictwo musi być wystawione przez wszystkich Dostawców występujących
wspólnie i udzielających pełnomocnictwa oraz podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania tych dostawców.

10.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.

11.

Wadium

11.3.1.2 Wadium nie jest wymagane.

12

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.

13

Opis sposobu przygotowania oferty
13.1 Wymagania podstawowe.
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13.1.1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.1.2 Oferta musi zawierać całość zamówienia.
13.1.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
13.1.4 Dostawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub
terminie.
13.1.5 Dostawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do
przygotowania oferty.
13.1.6 Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.1.7 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane
jedynie w celu sporządzenia oferty.
13.1.8 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (Dostawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Dostawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,
iż do reprezentowania Dostawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz
dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
13.1.9 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
13.2 Forma oferty.
13.2.1 Dostawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13.2.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale, mieć formę pisemną (odręcznie, na
maszynie komputerze lub inną trwałą techniką). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w formie elektronicznej.
13.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.2.4 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
13.2.5 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Dostawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13.2.6 Całość oferty powinna
zdekompletowanie.

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

13.2.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej
załączników) były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną do
podpisania oferty.
13.2.8 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13.2.9 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Dostawcę za zgodność z oryginałem kopii (poświadczenie za zgodność z
oryginałem musi być podpisem osoby (lub osób, jeżeli do reprezentowania Dostawcy
upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Dostawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
pieczątką firmową i imienną osoby (lub osób) podpisującej (lub podpisujące) ofertę oraz napisem
„za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona notarialnie) – z zastrzeżeniem
punktów 10.3. i 13.1.8. niniejszej SIWZ.
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Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginału.
13.2.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Dostawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.3 Zawartość oferty.
13.3.1 Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
13.3.2 Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 13.1.9 SIWZ - w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
13.3.3 W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
13.3.4 Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ.
13.3.5 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
13.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
13.4.1 Dostawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
13.4.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Dostawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p..

14 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.
14.1.1 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
14.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej.
14.1.4 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, którym
przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
14.1.5 Pytania na piśmie należy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 3
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16 - 300 Augustów, faks: +48 (87) 643 13 76 (należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie)
14.2 Zmiany w treści SIWZ.
14.2.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym Zamawiający przekazał
niniejszą SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.
14.2.2 Zmiana treści niniejszej SIWZ jest wiążąca dla Dostawców.
14.2.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach o czym poinformuje pisemnie
wszystkich Dostawców, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ i zamieści informację na
stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza SIWZ.

15 Zebranie Dostawców
Zamawiający nie przewiduje zebrania Dostawców.

16 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami są:
Zbigniew Głowacki, Dariusz Iwanowicz, tel. +48 (87) 643 26 85 fax. +48 (87) 643 13 76, w godz. od 9.00
do 13.00 od poniedziałku do piątku.

17 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, sekretariat
- w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 09:00.
17.2 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach.
Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:
„ Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Transportowego „NECKO” Sp. z o.o”
Nie otwierać przed terminem 30 listopada 2017 r. godz. 09:10.”
17.3 Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Dostawcy.
17.4 Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
17.5 Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez
otwierana, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

18 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
18.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
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ofert.
18.2 Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
18.3 Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Dostawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

19 Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z
o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, sekretariat w dniu 30 grudnia 2017 r. o godz. 09:10

20 Tryb otwarcia ofert
20.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
20.2 Otwarcie ofert jest jawne.
20.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
20.4 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
20.5 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
20.5.1 Ilość ofert;
20.5.2 Nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana;
20.5.3 Informacje dotyczące ceny zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności
zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole
postępowania przetargowego.
20.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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21 Zwrot oferty bez otwierania
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.

22 Termin związania ofertą
22.1 Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
22.2 Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
22.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty wadium.
22.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

23 Opis sposobu obliczenia ceny
23.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty (także podatek od towarów i usług), jakie poniesie
Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
23.2 Cena podana przez Dostawcę będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji, stosownie
do postanowień zawartych w treści umowy (wzór umowy w załączeniu – część III).
23.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części III
niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24 Kryteria oceny ofert
24.1 Zamawiający - Komisja Przetargowa - oceni i porówna jedynie te oferty, które:
▪
▪

zostaną złożone przez Dostawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

24.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu
odpowiednią wagę procentową:
L.p.

1.

Kryterium

Cena brutto oferowanego oleju napędowego

Znaczenie procentowe kryterium

100 %

24.3 Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena".
Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Dostawcy(Dostawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą
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cenę za realizację zamówienia.
24.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
24.7.1 Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

25 Oferta z rażąco niską ceną
25.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Dostawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
25.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Dostawcy, oryginalność projektu Dostawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
25.3 Zamawiający odrzuci ofertę:
a) Dostawcy, który nie złoży wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

26 Uzupełnienie dokumentów
26.1 Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
26.2 Stosownie do treści art. 26 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 u.p.z.p..
26.3 Przy przekazywaniu wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień obowiązują zasady
porozumiewania się Zamawiającego i Dostawcy określone dla niniejszego postępowania.

27 Tryb oceny ofert
27.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
27.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Dostawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
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27.1.2 Zamawiający poprawi w ofercie:
27.1.2.1. oczywiste omyłki pisarskie
27.1.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek. W przypadku gdy cena obliczana jest na podstawie sumy poszczególnych wartości
elementów scalonych, podstawą do wyliczenia ceny końcowej są poszczególne ceny jednostkowe
elementów scalonych. Poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych związanych z obliczeniem
podatku od towarów i usług (VAT) oraz zsumowaniem kwoty podatku i ceny netto jest możliwe
wówczas, gdy są konsekwencją rachunkową dokonanych obliczeń, oczywiście pod warunkiem, że
przyjęto prawidłową stawkę (VAT),
27.1.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty i co do zasady nie wpływają na sposób spełnienia świadczenia, sposób wykonania zamówienia
publicznego.
27.1.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o
dokonanych poprawkach.
27.2 Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
27.3 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy jej
zawartości.
27.4 Sprawdzanie wiarygodności ofert:
27.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Dostawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji,
27.4.2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.,
27.4.3 przedstawienie przez Dostawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z
prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28 . Wykluczenie wykonawcy
28.1 Zamawiający wykluczy Dostawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie
do treści art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
28.2 Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

29 . Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p..

30 . Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
30.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i
kryteria określone w u.p.z.p. i niniejszej SIWZ.
30.2 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny
protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
30.2.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia informacja z zebrania wszystkich Dostawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
składane przez Zamawiającego i Dostawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu,
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30.2.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia,
30.2.3 Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu
wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Dostawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało
miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.
30.3 Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
30.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Dostawców, którzy
złożyli oferty, o:
30.4.1.Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne
30.4.2 .Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
30.4.3 .Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
30.4.4 .Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
30.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których
mowa w pkt 30.4., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
30.6 Wszyscy Dostawcy będą poinformowani o:
30.6.1 zmianach dotyczących postępowania,
30.6.2 unieważnieniu przetargu,
30.6.3 złożeniu protestu.

31 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
31.1 Umowę z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze, z zastrzeżeniem art. 183
u.p.z.p. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
31.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
31.3 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego.
31.4 Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p..
31.5 Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
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wykonanie umowy.
31.6 Dostawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, obowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.
31.7 Wzór umowy stanowi Część III SIWZ.

32 Unieważnienie postępowania
32.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93
ust. 1 u.p.z.p.
32.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Dostawców, którzy:
32.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
32.2.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

33 Środki ochrony prawnej
Dostawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI u.p.z.p. .

34 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Dostawcy przekazują pisemnie lub faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt
otrzymania faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

35 Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

37. Podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

38. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1.
2.
3.

Załącznik Nr 1
Część II
Część III

Wzór formularza oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Wskazane powyżej załączniki Dostawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający
dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty
wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Zatwierdzam
Prezes Zarządu Zbigniew Głowacki

Augustów dnia 2017-11-14
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Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawca:
Nazwa Dostawcy: .................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres Dostawcy: ...................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Numer telefonu: .........................................................................................................
Numer faxu: ...............................................................................................................
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na: dostawę 183 000 (stu osiemdziesięciu trzech tysięcy)
litrów oleju napędowego dla: PT „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena oferty na dzień 27 listopada 2017 r.:
1. Cena ofertowa brutto _ _ _._ _ _, _ _zł,
(słownie:……………………………………………………………………………………………….)
tj. cena ofertowa netto _ _ _._ _ _ , _ _ zł
plus należny podatek VAT 23 % _ _ _._ _ _ , _ _ zł.
2. Cenę ofertową netto obliczono jako iloczyn planowanej dostawy (183.000 litrów) i ceny
jednostkowej oleju napędowego, która wynosi: _ _,_ _ zł/litr.
3. Cena jednostkowa oleju napędowego stanowi sumę;
- ceny jednego litra oleju napędowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągleniu
do pełnych groszy, przy czym kocówkę poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówkę 0,5 i wyższą
zaokrągla do 1 grosza) uzyskanej przez podzielenie obowiązującej w dniu 27 listopada 2017 roku
hurtowej ceny (bez podatku VAT) 1m3 oleju napędowego, publikowanej na stronie producenta przez
1000, co daje: _ _,_ _zł/litr,
- i niezmiennej podczas obowiązywania umowy marży/upustu (niepotrzebne skreślić) w wysokości
_ _,_ _ zł/litr
Oświadczamy, że producentem dostarczanego oleju napędowego będzie ………………………….
Adres stacji paliw, na której będzie wykonywane zamówienie …………………………………………...
Warunki płatności
Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (w projekcie umowy).

Termin dostawy
Deklarujemy wykonanie zamówienia w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku.

Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi
określonymi w części II SIWZ.
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OŚWIADCZENIA
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

▪ posiadam
▪
▪
▪
▪

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia;
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówieni;
spełniam warunki udziału w postępowaniu.

Stosownie do art. 24 ust. 1 u.p.z.p. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia.
Zdobyłem (zdobyliśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do
SIWZ oraz jej zmianami.
Akceptuję wzór umowy przedstawionej w III części SIWZ.
Akceptuję termin związania ofertą – 30 dni.
Akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę na
warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
Numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium:
…………..………………………………………………..……………………..……………

Osoba do kontaktów
Oświadczam(y), że na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):
1. Osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym
....................................................................................................
2. Nr telefonu; faksu : .....................................................................................................
Informacje dodatkowe
W przypadku wyboru naszej Oferty podamy:
Uchwałę Wspólników wyrażającą zgodę na tę transakcję.(dotyczy Spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, jeżeli transakcja przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego zgodnie z art.
230 Kodeksu Spółek Handlowych) aktualny numer konta bankowego (do umowy) statystyczny numer
identyfikacyjny REGON, adres poczty elektronicznej i strony WWW (o ile taką Dostawca posiada)
Załączniki:
1.

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

2.

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

3.

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

……………………….. /
………………………..
Miejscowość / Data

…………………………………………………….
Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do
Podpisania niniejszej oferty w imieniu Dostawcy(ów)
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Część II - opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa-tankowanie oleju napędowego w ilości szacunkowej
183.000 (sto osiemdziesiąt trzy tys.) litrów w okresie 1.01.2018 r – 31.12.2018 r., poprzez stację
paliw Dostawcy, zlokalizowaną w odległości nie dalej niż w promieniu 6 km od siedziby
Zamawiającego. Dostarczony olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w przepisach
producenta, Polskiej Normy PN-EN 590 oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680).
Do wyliczonej ceny na dzień 27 listopada 2017 r. do oferty należy dołączyć dokument określający
cenę hurtową oleju napędowego, która posłużyła do wyliczenia ceny ofertowej. Zastosowany
upust/marża będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
Sposób określenia ceny jednostkowej za dostarczony olej napędowy w danym miesiącu
kalendarzowym został określony w Części III – wzór umowy.
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Część III – wzór umowy
UMOWA (PROJEKT)
NA DOSTAWĘOLEJU NAPĘDOWEGO
Umowa została zawarta w dniu ...... grudnia 2017 r. w Augustowie pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Transportowym “NECKO” Sp. z o.o. w Augustowie, 16-300 Augustów,
ul. Komunalna 3, NIP: 846-10-03-006, REGON: 790192625. reprezentowanym przez:
- ……………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym;
a
2..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
z siedzibą w ....................................................... przy ul. ..............................................................
zarejestrowanym w ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
posiadającym NIP o nr ....................... i REGON o nr ........................., kapitał zakładowy w
kwocie ................................ zł, Nr Rachunku Bankowego ................................................................
reprezentowanym przez:
- ..............................................................................................
- .............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą, którego oferta została wybrana przez
Zamawiającego po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie „przetargu nieograniczonego”, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych o treści następującej:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa-tankowanie w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. oleju
napędowego w cenie na dzień 27 listopada 2017 r. - ………… zł netto za 1litr poprzez stację paliw
Dostawcy.
§ 2.
1/ Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej dostarczanego paliwa wg zasad określonych w
niniejszym paragrafie.
2/ Zmiana będzie następować raz w miesiącu przy określeniu wartości miesięcznej dostawy.
3/ Cena jednostkowa oleju napędowego będzie określana na koniec miesiąca jako średnia
arytmetyczna z trzech hurtowych cen (bez podatku VAT) 1 m3 oleju napędowego, publikowanych
na stronie internetowej producenta i obowiązujących w dniach;
- 10 miesiąca,
- 20 miesiąca,
- ostatniego dnia roboczego miesiąca.
Cena jednostkowa oleju napędowego będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku z zaokrągleniem do pełnych groszy; przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się
a końcówkę 0,5 i wyższą zaokrągla do 1 grosza.
4.Cenę jednego litra oleju napędowego, wyliczoną zgodnie z zasadą podaną w ust. 3 powiększa się
o niezmienną w trakcie obowiązywania umowy marżę/upust w wysokości _ _,_ _.
§ 3.
Tankowania odbywać się będą w stacji paliw w .................................................................................
§ 4.
Szacowana na dzień ……………………. 2017 roku wartość zamówienia brutto (dostawa 183 tys.
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litrów oleju napędowego) w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. wyniesie ………………. .
§ 5.
1/ Płatność za sprzedany olej napędowy odbywać się będzie w terminie 40 dni od daty wystawienia
faktury zbiorowej (wystawianej na koniec miesiąca) na podstawie zestawień miesięcznych
zawierających ilość pobranego oleju napędowego.
2/ Działając na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych strony ustalają, że termin płatności nie jest sprzeczny ze społecznogospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego.
§ 6.
Dostawca zapewnia dostawę oleju napędowego spełniającego wszelkie obowiązujące normy
właściwe dla paliwa do napędu pojazdów samochodowych (autobusy, pojazdy specjalistyczne).
Zamawiającemu przysługuje prawo pobrania próbki paliwa celem sprawdzenia jego jakości.
§ 7.
Umowa wygasa z dniem 31-12-2018 r. bądź z chwilą likwidacji stacji paliw Dostawcy.
§ 8.
1/ Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10 %
wartości umowy określonej w § 4 umowy na podstawie ceny oleju obowiązującej w dniu naliczenia
kary umownej.
2/ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 12.
Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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