SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: dostawy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów
poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów
i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej

nr sprawy MT.2370.3.2019.WK

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
144.000 euro

Zatwierdził:
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej
st. bryg. mgr inż. Zbigniew MIZERA

1

Bielsko-Biała, dnia 6 grudnia 2019 roku
Część I - Postanowienia ogólne
1.

Informacja o zamawiającym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
Adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 43
Regon 072191580 NIP 937-21-96-978

Tel. /fax. ( 0-33 ) 812 22 33 / ( 0-33 )812 20 64

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest
Imię i nazwisko - bryg. Ryszard SOMERLIK
email – kwatermistrz@straz.bielsko.pl
tel. – (33) 812 60 65 wew. 126
Imię i nazwisko - asp. sztab. Wojciech KĄKOL
email – w.kakol@straz.bielsko.pl
tel. – (33) 812 60 65 wew. 125
2.
Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art.39 ustawy.
3.
Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi
lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci
występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz
w niniejszej specyfikacji.
4.
Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, natomiast dopuszcza złożenie oferty na jedną
lub wszystkie części zamówienia.
5.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.
6.
Pisemność postępowania
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
pocztą elektroniczną lub faksem. Jeśli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Wykonawcy
lub Zamawiający przekażą za pomocą poczty elektronicznej lub faksu to uważać się będzie za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie
potwierdzona na piśmie na żądanie drugiej strony.
7.
Wyjaśnienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być
sformułowane na piśmie (list, fax, e-mail ) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
i składane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38
ust. 1. ustawy.
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2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej i przekaże
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia treści specyfikacji
będą stanowić integralną część SIWZ.
3) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
9. Przedmiot zamówienia:
CZĘŚĆ A
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego przeznaczonego dla pojazdów i sprzętu
silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
w szacunkowej ilości 100 m3. Szacowana wielkość zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z bieżącego zużycia, lecz nie będzie wynosić mniej niż
80 m3 oleju napędowego.
Dostawa realizowana będzie w formie nierytmicznych tankowań do przenośnego, dwupłaszczowego,
naziemnego zbiornika o pojemności wewnętrznej 5000 litrów przeznaczonego do przechowywania
i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego, zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego tj.
w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43.
Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 2000 – 5000 litrów.
Paliwo zamawiane będzie telefonicznie na max. 3 dni robocze przed dostawą z określeniem ilości
zamówienia. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt.
Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym
przepływomierzem.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbyć się będzie na podstawie zainstalowanego na cysternie
Wykonawcy licznika. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie następowało w odniesieniu do
temperatury referencyjnej + 15ºC.
Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, którego odbiór Zamawiający każdorazowo
potwierdzi.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV - 09134220-5
9.1 Dostarczany olej napędowy, winien spełniać wymagania jakościowe, określone odpowiednio
w normach PN i EN. Wraz z dostawą należy każdorazowo dołączyć świadectwo jakości.
9.2 Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury
VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień dostawy oraz stałą marżę lub upust
w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
CZĘŚĆ B
9.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych poprzez
stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na
wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w szacunkowej ilości:
a) do 4,5m3 benzyny bezołowiowej Eurosuper PB 95, lecz nie mniej niż 3,5 m3.
b) do 20 m3 oleju napędowego, lecz nie mniej niż 15 m3.
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 09134220-5, 09132100-4
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9.4 Wykonawca przystępując do przetargu powinien dysponować stacjami paliw na terenie całego kraju.
9.5 Dostawa z Części B przedmiotu zamówienia będzie realizowana na zasadzie doraźnych,
bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiorników w „wybranej stacji” dostawcy, który złoży
najkorzystniejszą ofertę.
9.6 Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w Części B zostanie przekazany
wykonawcy w dniu podpisania umowy.
9.7 Przez wybraną sieć stacji dostawcy, należy rozumieć:
Sieć stacji dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w odległości nie
większej niż 4 km od jednostek zamawiającego:
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr I ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr II ul. Wapienicka 12 24 , 43-300 Bielsko-Biała
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr II Posterunek Zamiejscowy ul. Barlickiego 24, 43-500 CzechowiceDziedzice
liczona najkrótszą drogą publiczną, jest jedyną, jaką ten dostawca dysponuje.
Oferty dostawców oferujących dostawy paliw ze stacji leżących w odległości większej niż 4 km od
jednostek zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną, (tj. gminną, powiatową, wojewódzką,
krajową lub międzynarodową), zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 – ustawy.
9.8 Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone
odpowiednio w normach PN i EN.
9.9 Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie obowiązywania umowy,
dlatego też oferta dostawcy musi wskazywać stacje paliw działające w systemie całodobowym. Oprócz
tankowań pojazdów Komendy w „wybranych stacjach”, dostawca umożliwi tankowanie pojazdów również
na wszystkich swoich stacjach na terenie Polski.
Przy pomocy dodatkowych kart wg potrzeb istnieje możliwość tankowania paliwa do kanistrów
z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. pompy, agregaty) zlokalizowanego w siedzibie
zamawiającego.
9.10 Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart paliwowych
z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia zagubienia lub kradzieży. Dostawca dostarczy karty
paliwowe wystawione na numer rejestracyjny pojazdu upoważniające do dokonywania bezgotówkowych
transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw. Zamawiający dopuszcza opłatę za wydanie karty
w wysokości max 10 zł netto za nowe / zamienne.
9.11 Cyklicznie, jeden raz w miesiącu kalendarzowym (tj. po ostatnim dniu każdego miesiąca), nastąpi
wystawianie zbiorczej faktury VAT regulującej należności za faktycznie zakupione paliwo.
9.12 Do faktury, o której mowa w punkcie 9.10, dostawca dołączy n/w informacje:
a) data i godzina zakupu,
b) rodzaj i ilość pobranego paliwa,
c) numer rejestracyjny pojazdu,
d) dzienna cena sprzedaży paliwa wg ogólnie obowiązującego cennika dostawcy.
10.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie:
- dla części A od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
- dla części B od dnia 19 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku .
.
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11.

Podwykonawcy.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, obowiązany
jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać nazwy podwykonawców.
Część III- Warunki udziału w postępowaniu
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: posiadają wymagane przepisami prawa zezwolenia,
lub koncesje lub licencje).
2) W zakresie części A i B Zamawiający odstępuje od sformułowania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.
13. Sposób oceny spełniania warunków będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie
dokumentów wymienionych w pkt 14 części IV SIWZ oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE
SPEŁNIA.
Część IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy
14. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części IX pkt.24 SIWZ:
1)
Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze w SIWZ stanowiącym
Załącznik nr 1,
2)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 12 SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w
formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3)
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 2), składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym wykazuje ich spełnianie.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia koncesji aktualnej na dzień złożenia
oferty.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie
internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).
15. Oferty wspólne:
1) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem
pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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16. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Część V - Sposób obliczania ceny oferty
17. Cena - upust ofertowy
1. Cena - upust ofertowy podany przez wykonawcę zostanie ustalony na okres ważności umowy i nie
będzie podlegał zmianom.
2. Stawka podatku VAT określona powinna być zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. z 2018 poz. 2174).
Część VI - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
18. Tryb badania i oceny ofert
Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa
19. Kryteria oceny oferty :
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium -przypisując mu
odpowiednio wagę procentową tj:
Dla Części A przedmiotu zamówienia
Cena tj. wysokość upustu lub marży od hurtowej ceny jednostkowej netto 1m³ oleju napędowego
Ekodiesel publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl obowiązującej na dzień dostawy paliwa 100 %.
Dla Części B przedmiotu zamówienia
Cena tj. wysokość upustu od ceny jednostkowej 1 litra paliwa obowiązującej na stacji w dniu
zatankowania paliwa - 100 %
20. Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów.
1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany będzie wzór:
x=

cena najkorzystniejszej oferty
cena badanej oferty

x100 x 100%

Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zgodna jest z treścią SIWZ oraz z ustawą
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
Ceny przyjęte do obliczeń będą cenami brutto!
UWAGA!
Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w złotych z zaokrągleniem do pełnych
groszy ( dwóch miejsc po przecinku).
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Część VII– Formy i zasady wnoszenia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Część VIII– Zasady przygotowania oferty
21. Zawartość oferty
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla Części A i/lub Części B i być sporządzona
zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik
nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, maszynowo lub odręcznie
niezmywalnym atramentem.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii, określające jego zakres.
4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub
osób uprawnionych.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert założonych przez
danego wykonawcę.
22. Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta ta winna
być oznakowana następująco:
a) zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej należy wymienić z
nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem
lidera,
b) zostać zaadresowana na adres:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43
c) zawierać nazwę przedmiotu zamówienia z dopiskiem:
„OFERTA nie otwierać przed 13 grudnia 2019 r. godz. 9.00”
d) jeśli oferta zostanie przesłana pocztą należy na kopercie dopisać:
„Oferta - dostarczyć do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej ".
23. Koszt sporządzenia oferty - wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty
ponosi Wykonawca.
Część IX - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert
24. Składanie ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres podany w cz. I pkt. 1
w terminie do 13 grudnia 2019 r. godz. 9.00
Oferty składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej
przy ul. Leszczyńskiej 43,w godz. od 8 00 do 15 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zgodnie z art. 38 ust. 6
ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do
terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty.
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25. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 r. godz. 9.30 w siedzibie
zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 43, pom. 302, Sala szkoleniowa na III piętrze.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4) Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta i odnotuje w protokole: nazwę
Wykonawcy, adres Wykonawcy, informację dotyczącą ceny tj. upustu, termin wykonania zamówienia i
warunki płatności zawarte w poszczególnej ofercie.
26. Związanie ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2)

Wykonawca samodzielne lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

27. Zmiana lub wycofanie oferty
1) W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wycofać
lub zmienić swoją ofertę poprzez wycofanie wcześniej złożonej i złożenie nowej.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w
formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe
oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”
28. Wzór umów stanowią Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.
Część X Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180-198 ustawy.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.
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XI Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy poda
Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może
zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Nie podanie danych, o których mowa w pkt 1 oraz 2, Zamawiający może uznać jako uchylanie się
Wykonawcy od zawarcia umowy.
Załączniki:
zał. nr 1- wzór oferty Wykonawcy,
zał. nr 2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
zał. nr 3 - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
zał. nr 4 - wzór umowy - część A,
zał. nr 5 - wzór umowy - część B.
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załącznik nr 1 do SIWZ MT.2370.3.2019.WK
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z prowadzonym postępowaniem na:

Dostawę oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów
poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów i sprzętu
silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
składam ofertę na ww. jako osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej*:

Pełna nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................
.....................................................................................................................................
Adres:........................................................................................................................
......................................................................................................................................
NIP:

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

REGON:

Nr telefonu: .............................................

..............................................
Nr faksu: ......................................

e-mail:...........................................................................................................................
Część A przedmiotu zamówienia:
Przedmiot
Ilość Hurtowa cena
dostawy
w m3 jednostkowa
netto 1m3
oleju
napędowego
publikowana
na stronie
internetowej
www.orlen.pl
na dzień
03.12.2019 r.
w złotych
Olej
100
4 065, 00
napędowy
zł/m³
Eko diesel

Upust
/
marża
w%

Cena
Stawka
jednostkowa
Vat
netto 1 m3 ON
z
uwzględnienie
m upustu lub
marży
w
złotych

Cena
jednostkowa
brutto 1 m3
ON po
uwzględnieni
u upustu lub
marży
w złotych

Wartość
całkowita
brutto oferty
(po
uwzględnieniu
upustu lub
marży)
w złotych

Wartość Części A zamówienia objętego specyfikacją wynosi:
Cena ofertowa netto 100 m3 ON z uwzględnieniem upustu lub marży

w złotych................................................................................................................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT.............%, wartość podatku VAT..............................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................................)
Cena ofertowa brutto ..............................................................................................................................zł
(słownie:.....................................................................................................................................................)
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Część B przedmiotu zamówienia:
Przedmiot Ilość Cena
Upust / Cena
Stawk Cena
Wartość
dostawy
w m3 jednostkowa netto marża w jednostkowa
a Vat jednostkowa całkowita
1 litra paliwa
%
netto 1 litra
brutto 1 litra brutto oferty
obowiązująca na
paliwa z
paliwa po
(po
stacji Wykonawcy
uwzględnieniem
uwzględnieni uwzględnieniu
na dzień
upustu lub
u upustu lub upustu lub
06.12.2019 r. w
marży w
marży
marży) w
złotych
złotych
w złotych
złotych
Benzyna
bezołowio
wa
Eurosuper
PB 95
Olej
napędowy

4,5

20

Wartość Części B zamówienia objętego specyfikacją wynosi:
Cena ofertowa netto 4,5 m3 benzyny Pb95 oraz 20 m3 ON z uwzględnieniem upustu lub marży
w złotych................................................................................................................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT.............%, wartość podatku VAT..............................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................................)
Cena ofertowa brutto ..............................................................................................................................zł
(słownie:.....................................................................................................................................................)
1. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

2. Termin realizacji zamówienia:
- od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021 roku dotyczy części A.
- od dnia 19 grudnia 2019 do dnia 31 grudnia 2021 roku dotyczy części B.
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............................
tel. kontaktowy ................................ faks: .......... .......... ...........................
Przystępując do ww. postępowania oświadczamy, że:
1)

zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

2)

akceptujemy wzór umowy

3)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,

4)

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

Miejscowość, ……………………., dnia ……… grudnia 2019 r.

…………………...…………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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załącznik nr 2 do SIWZ MT.2370.3.2019.WK
(Pieczęć Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oleju napędowego do
zbiornika Zamawiającego oraz tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe
karty paliwowe do pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej, składam następujące oświadczenia, zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”.
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że na dzień składania ofert:
a) nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy, za

wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt ………………….. ustawy (jeżeli dotyczy - podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy oraz wypełnić pkt.
II)
b) spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu.

................................................................, dnia ........................... r.

…………………………………….

(miejscowość)

czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna

II.

(data)

OŚWIADCZENIA

DOTYCZĄCE

WYKONAWCY,

KTÓRY

PODLEGA

WYKLUCZENIU

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 13-14, 16-20 USTAWY (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie

art. 24 ust. 1 pkt ……………….. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………

................................, dnia .................... r.
(miejscowość)

……………………………………………….

(data)

czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
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załącznik nr 3 do SIWZ MT.2370.3.2019.WK
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, po zapoznaniu się z
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na: Dostawę oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego oraz
tankowanie pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do
pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w BielskuBiałej,, (zaznaczyć właściwe znakiem „x” po lewej stronie):


nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369) z żadnym Wykonawcą,
którego firma i adres zostały wskazane w ww. informacji.


należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 poz. 369), do której należy
Wykonawca (należą Wykonawcy) (wpisać firmę i adres Wykonawcy (Wykonawców)):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

................................, dnia .................... r.
(miejscowość

……………………………………

(data)

czytelny podpis

13

załącznik nr 4 do SIWZ MT.2370.3.2019.WK

Umowa MT.2371.2. 2019 – umowa dotyczy części A SIWZ.
W dniu ….. grudnia 2017 r. w Bielsku-Białej pomiędzy
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej
reprezentowaną przez:
st. bryg. mgr inż. Zbigniewa MIZERĘ – Komendanta Miejskiego
zwanym dalej Zamawiającym,:
a
………………………………………
reprezentowaną przez
……………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
zawarta została umowa następującej treści :
§1
Umowa została zawarta w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Nierytmiczną dostawę oleju napędowego realizowaną do naziemnego zbiornika Zamawiającego
pojemności wewnętrznej 5.000 litrów zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43.
2. Zamawiający każdorazowo zawiadomi Wykonawcę telefonicznie na max. 3 dni robocze przed dostawą
z określeniem ilości zamówienia.
§3
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane dla każdej dostawy wg.
ceny hurtowej 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel podanej przez PKN Orlen obowiązującej na dzień
dostawy z uwzględnieniem upustu w wysokości - ….. %
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury .
3. Podstawę wystawienia faktury stanowi dokument WZ dostawy, o którym mowa w §6 podpisany przez
strony umowy.
4. Faktury należy wystawiać na:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43 NIP: 937-21-96-978.
§5
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 7.000 zł brutto (słownie: siedemtysięcyzłotych 00/100)
2). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w wysokości 200,00 zł brutto
(słownie :dwieściezłotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie:
siedemtysięcyzłotych 00/100).
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych.
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§6
Strony postanawiają, że z czynności odbioru dostawy będzie wystawiony dokument WZ podpisany przez
obie strony wraz z świadectwem jakości paliwa.
§7
Integralną część umowy stanowią:
1. SIWZ postępowania MT.2370.3.2019.WK,
2. Oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową,
3. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy oraz podpisano w dniu …. grudnia 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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załącznik nr 5 do SIWZ MT.2370.3.2019.WK

Umowa MT.2371.1.2019– umowa dotyczy części B SIWZ.

zawarta w dniu ….. grudnia 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy:
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 reprezentowaną przez
st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Mizerę - Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej
NIP 937-21-96-978
zwaną dalej „Zamawiającym” ,
a
firmą : ……………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………
wpisaną w dniu ……………….. do Rejestru Działalności Gospodarczej UM ………………..
NIP:…………………………., REGON: ………………………………..
reprezentowaną przez :
…………………………………………………. zwaną dalej „ Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty
paliwowe do pojazdów Zamawiającego w terminie od dnia 19 grudnia 2019r. do dnia 31 grudnia 2021r.
wg warunków :
- upust od ceny paliwa...............................................zł brutto

§2
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju do pojazdów
wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykaz pojazdów o których mowa § 1 stanowi załącznik do umowy, który zamawiający dostarczy w
dniu podpisania umowy.
§3
Cenę paliw ustala się w wysokości obowiązującej w dniu zakupu u Dostawcy, pomniejszonej
o obowiązujący upust ...................................................................
§4
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wpisywania na wystawionym potwierdzeniu zakupu: ilości i rodzaj pobranego paliwa oraz numeru
rejestracyjnego pojazdu Zamawiającego,
2. sporządzenia zestawień zbiorczych kupowanego paliwa,
3. wystawienia zbiorczej faktur VAT cyklicznie, min. jeden raz w miesiącu kalendarzowym dotyczącej
należności za faktycznie zakupione paliwo.
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§5
1. Zamawiający zobowiązany jest regulować należności za towar przelewem na podane przez Wykonawcę
konto bankowe w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury w formie papierowej dostarczonej do
siedziby Zamawiającego.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
§6
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§7
W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym niniejszą umową, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.
§8
Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy w sytuacjach powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wyłącznie zapłata za część umowy już zrealizowaną bez prawa żądania odszkodowania.
§9
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy oraz podpisano w dniu …. grudnia 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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