Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 17.04.2019
Z A T W I E R D Z A M:
mgr inż. Jarosław Kateusz - Prezes Zarządu

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

data zatwierdzenia: 17.04.2019
ZP 1/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
zamówienia powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.,
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz 1986 z późniejszymi zmianami), prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji- spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu
Świętokrzyskim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
Wydział X KRS nr 0000062034, NIP 661 17 74 691
Adres strony internetowej: http://www.mpkostrowiec.com.pl
Adres zamawiającego: Aleja Jana Pawła II 45
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
- strona internetowa Zamawiającego http://www.mpkostrowiec.com.pl ;
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Podstawa prawna:
USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2018r., poz 1986 z późniejszymi zmianami).

1.1 Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskiej walucie.
1.2. Informacje o języku w jakim powinna być złożona oferta oraz prowadzona wszelka
korespondencja
Oferta musi być złożona w języku polskim oraz korespondencja musi być prowadzona w języku
polskim.
2. Przedmiot zamówienia
SUKCESYWNA DOSTAWA: OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY, BEZOŁOWIOWEJ
PB95, DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI-SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI.
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1. 09134100-8 OLEJ NAPĘDOWY
Przewidywana wielkość dostaw - 78 000 litrów miesięcznie. Podana wielkość 6 miesięcznego
zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu
bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy PN - EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680). Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość nadrzędną .
Okresy dostaw oleju napędowego którego skład będzie przystosowany do pory roku:
1. Olej napędowy (gatunek B -letni) - od 16 kwietnia do 30 września.
2. Olej napędowy (gatunek F -zimowy) - od 16 listopada do końca lutego.
3. Olej napędowy (gatunek D -przejściowy) - od 1 marca do 15 kwietnia ; od 1 października
do 15 listopada.

2. 09132100-4

BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95

Przewidywana wielkość dostaw – 21 000 litrów miesięcznie. Podana wielkość rocznego
zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu
bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.
Benzyna musi spełniać wymagania PN-EN 228:2013-04 i aktualnego rozporządzenia Ministra
Gospodarki dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość
nadrzędną.
Minimalna wielkość pojedynczego zamówienia- 4 000 litrów.

3. Warunki dostawy
3.1. Warunki dostawy dla oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB 95.
1. Dostawy paliw płynnych będą realizowane od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 90) w godzinach od 6:00 do 23:00.
2. Przy każdej dostawie zawory nalewowe oraz spustowe cysterny muszą być zaplombowane, a
numery plomb wpisane w dokumencie dostawy. Otwarcie plomb może nastąpić tylko i wyłącznie w
obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy lub w uzasadnionych przypadkach po
wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
3. Odbiór paliwa dostarczanego do magazynu Zamawiającego będzie odbywał się na
podstawie zalegalizowanych urządzeń pomiarowych - systemu kontrolno-pomiarowego
zamontowanego w budynku stacji paliw. Sposób rozładunku – grawitacyjny.
Zamawiający będzie respektował Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia
2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz
szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1094 ) ze zmianami.
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4. MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. posiada następujące zbiorniki o pojemności nominalnej:
1. PB 95 – 20 000 dm³
2. ON – 5 000 dm³
3. ON – 4 000 dm³
4. ON – 25 000 dm³
5. Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: NIE
6. Oferty wariantowe
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
7. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .
8. Umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
10. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba: MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
11. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
OD DNIA 01 LIPCA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.
12. Wadium
Kwoty wadium wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu:
35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 PLN)
Dopuszczalne formy wadium:
 Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego);
 Poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 Gwarancje ubezpieczeniowe;
 Gwarancje bankowe;


Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110 z późniejszymi zmianami);
Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert .
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
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12.3. Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim
36850700042001005246070001
2) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana
jako data wpłacenia wadium.
4) Wykonawca traci wadium, jeżeli:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy
13. Informacje dotyczące warunków składania ofert


Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w
celu sporządzenia oferty.



Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Sposób porozumiewania się i składania oferty.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Małgorzata
Zagulska tel. 602176451 email malgorzata.zagulska@mpkostrowiec.com.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ.
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9. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż
6 dni przed terminem określonym w pkt.20 niniejszej SIWZ.
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.
15. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu,
a) ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ ),
na zasadzie spełnia/nie spełnia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,
na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W tym zakresie Wykonawca
musi wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą
co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
c) zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że
Wykonawca wykonał w ciągu 1 roku co najmniej trzy dostawy:
1) oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto
2) benzyny bezołowiowej PB95 o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto.
3. W postępowaniu oświadczenia składa się w postaci elektronicznej oraz JEDZ opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
a) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie.1
b) Podpisany
dokument
elektroniczny
JEDZ
powinien
zostać
zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym.
c) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w
JEDZ.

1

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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16. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA.
Do oferty (załącznik nr 1) każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert
formularz JEDZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,w którym wykonawca wskaże w części
IV.A. ppkt 2 czy posiada aktualne zezwolenie oraz w części III, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający w tym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy, najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), następujących dokumentów i oświadczeń:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4).
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5).
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
dostawcy lub wykonawcy w wysokości co najmniej 1 milion zł (wielkość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy , może być wyrażona poprzez
podanie ilości cyfr na rachunku Wykonawcy)- wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert .
7. Bilans oraz Rachunek Zysków i strat a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania tych dokumentów, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres.
8. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez dostarczane oleje napędowe wymagań norm
określonych w PN-EN 590 i aktualnego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań jakościowych dla olejów napędowych – (załącznik nr 7 ).
9. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez dostarczaną benzynę bezołowiową PB95
wymagań norm określonych w PN-EN 228 i aktualnego Rozporządzenie Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych– (załącznik nr 7 ).
10. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowego obrotu paliwami
płynnymi wydana stosownie do przepisów Ustawy z dnia 23 marca 2018 roku - prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz.755 ).
11. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia brutto a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
1.
2.
3.
4.
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krótszy- w tym okresie., W tym zakresie wykaz musi zawierać w ciągu 1 roku co najmniej
trzy dostawy:
1) oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto ,
2) benzyny bezołowiowej PB95 o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
12. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
dostawca lub wykonawca / dowód zakupu, umowa leasingu, wynajmu , dzierżawy, min. 2
autocysterny lub umowa z firmą przewozową która dysponuje wymaganym przez nas
potencjałem technicznym (wymagany jest jeden z wymienionych dokumentów na każdą
autocysternę)
13. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
14. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów w odpisie z
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
A) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty składa się w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
informacji z banku, ich data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty
składania ofert określonej w pkt. 20 SIWZ.

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum, s.c.)
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 16 SIWZ. Ponadto tacy
Wykonawcy 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) winien być
załączony do oferty.
2.Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia.
3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przekazać Zamawiającemu stosowne porozumienie - zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp,
zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
a) sposób ich współdziałania,
b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
c) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
d) zaleca się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden z Wykonawców jest
upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
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wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania płatności od
Zamawiającego.
18. Wykonawcy , którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 16 SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że spełnia warunki
ww. punktu SIWZ.
19. Wymagania od wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
 Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
20. Termin składania ofert
1)
Oferty można składać w terminie do dnia 28.05.2019 do godziny 10:00.
2)

Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia
oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3)

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Czynności Zamawiającego przed otwarciem ofert.
1. Bezpośredni przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
21. Termin otwarcia ofert
1)
Oferty zostaną otwarte w dniu 28.05.2019 o godz. 10:30.
2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert.

3)

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
b) jest niezgodna z ustawą;
c) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
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4)

d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
h) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
i) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
j) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
k) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
l) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
m) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Wykonawca zostanie wykluczony zgodnie z art.24 PZP

22. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

koszty

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
23. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2) Wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta.
3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie
zmian ) .
24. Ocena ofert
Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek
pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
25. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
L.p.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

1.

Wartość brutto

maksymalna ilość punktów jaką oferta może
otrzymać za to kryterium – 100 pkt
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Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:
Zasady oceny kryterium - „Wartość brutto”:
C 

Cn

 100 pkt

Cob

gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium
Cn – najniższa „wartość brutto” spośród złożonych ofert
Cob – „wartość brutto” badanej oferty
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować suma punktów w kryterium „Wartość
brutto”.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu
wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
26. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu
podpisania umowy.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga, aby przedłożyli oni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowę regulującą ich współpracę.
4. 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.

28. Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych
jej warunków:
1. Termin dostawy nie dłuższy niż 24 godziny od daty zgłoszenia przez Dział Gospodarczy MPK
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim , wg. zapotrzebowania.
2. Faktury za paliwo będą rozliczane za ilość paliwa w temperaturze referencyjnej + 15 stopni C.
10

3. Odbiorca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Poprzez istotne zmiany okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzednim strony rozumieją w szczególności sytuacje kiedy Odbiorca został
postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość.
4. Wykonawca każdorazowo ustala cenę paliwa za 1 m³, korygując cenę opublikowaną na stronie
internetowej PKN ORLEN w dniu dostawy o upust nie mniejszy niż wynikający z różnicy
między ceną opublikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu 20.05.2019r. a ceną
oferty.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelność na osobę trzecią (cesja
wierzytelności).
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej umowy
Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zaś
złożona przez Wykonawcę kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b ust. 1 wskazanej
ustawy, wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł.
29. Odwołania i skarga do sądu
Wykonawcom, którzy uznają że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr

1.

Formularz ofertowy.

Załącznik nr

2.

Formularz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr

3.

Załącznik nr

4.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr

5.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr

6.

Wzór umowy z załącznikami

Załącznik nr

7.

Oświadczenie dotyczące parametrów oferowanych paliw

Załącznik nr

8.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny
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