I. OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000,0 EURO

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
17 – 200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29
2. Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Sekretariacie PWiK Sp. z o.o.
bezpłatnie.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju opałowego) do pojazdów, sprzętu budowlanego i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2014r.
7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie podlegający
wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. DU nr
19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.
8. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty.
10. Kryteria oceny ofert:
-

Cena - 100%
30

11. Termin składania ofert upływa z dniem 2014-03-21 godz. 10

12. Oferty należy złożyć w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce w kopertach zamkniętych z
napisem
00

Oferta– dostawa paliwa NIE OTWIERAĆ PRZED 2014-03-21 godz 11
00

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2014-03-21 o godz. 11

14. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

Hajnówka 2014-03-07

w siedzibie zamawiającego w sali nr.21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWY:

„DOSTAWA PALIWA DO SAMOCHODÓW ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o . w 2014r.”

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE ORAZ TRYB POSTEPOWANIA

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Hajnówce zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem postępowania jest zamówienie pn. „ Dostawa paliwa do samochodów i
sprzętu budowlanego, dostawa oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177, z późn. zmian.), zwanej dalej ustawą, przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego
Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
5. Nazwa i adres Zamawiającego:
Dokładny adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
17 – 200 Hajnówka
ul. Słowackiego 29
tel. (085) 8733032 faks (085) 8733032
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: biuro@pwik-hajnowka.pl ,
d_link@pwik-hajnowka.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy paliwa do samochodów i sprzętu budowlanego będących
własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce oraz oleju opałowego
do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce. Tankowania
pojazdów oraz dostawy oleju będą odbywały się w miarę potrzeb Zamawiającego.
Paliwa powinny spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590:2005(U), a olej napędowy
powinien także być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6p.z.p
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje zakupić:

Część I:
oleju napędowego

(kod CPV:09134100-8) - ok. 60 000 litrów,

benzyny bezołowiowej Pb95 (kod CPV:09132100-4) - ok. 2000 litrów,
Część II:
oleju opałowego

(kod CPV:09135100-5) - ok. 14 000 litrów,

(w/g zapotrzebowania).
Stacje benzynowe muszą być ulokowane w granicach administracyjnych miasta Hajnówka.
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane systematycznie, w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania
umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.04.2014 r.) do 31.03.2015 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. atr.24 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Dz dnia 9 lutego 2004 r., nr 19, poz.177 z późn. zmianami). Oferent
powinien złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W zakresie warunków wskazanych powyżej, wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i
doświadczenia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
W celu potwierdzenia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz oferty (na załączonym druku – załącznik nr 1 do SIWZ);
2. Wypełniony formularz cenowy opatrzony podpisem i pieczęcią sporządzającego (na załączonym
druku – załącznik nr 2 do SIWZ);
3. Oświadczenie (na załączonym druku – załącznik nr 3 do SIWZ);
4. 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert)
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 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 i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składanie ofert);

6. Koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami.
7. Wypełniony wykaz wykonanych z ostatnich 3 lat dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ)
Dokumenty powinny być złożone w oryginale, Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentów,
które muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez Osoby
uprawnione.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych wraz z ofertą.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
W przypadku nie złożenia wymaganego oświadczenia lub innych dokumentów Zamawiający wezwie
Wykonawcę do jego uzupełnienia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania, a oferta złożona przez niego zostanie odrzucona (art.24, ust.2, pkt.3 ustawy).
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli: wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8
czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) 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, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w
oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od
jawnych elementów oferty.
Uwaga:
• Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art.
86 ust. 4 ustawy).
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. -„Korespondencja” Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Zamawiający dopuszcza prowadzenie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w
punkcie 1.5 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.5 SIWZ).
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące postępowania, niezwłocznie po ich
otrzymaniu, pod warunkiem, ze zapytanie zostanie złożone w siedzibie PWiK Sp. z o. o. nie później
niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
bezpośrednio u Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
SIWZ. Ewentualne zmiany dotyczące SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom. Jeżeli w wyniku wprowadzenia zmian do SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na
przygotowanie oferty Zamawiający przedłuży odpowiednio termin ich składania, powiadamiając
jednocześnie wszystkich Wykonawców.(art.38 Ustawy pzp.)
7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi do kontaktów z zainteresowanymi Wykonawcami są:
Dariusz Link tel. (085) 873 30 32 wew. 37, d_link@pwik-hajnowka.pl
W dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

8. WADIUM
Zamawiający odstępuje od wpłacenia wadium

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym
mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta
(dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej
przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do
reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także
obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Formularz oferty (załącznik nr 1);
Formularz cenowy (załącznik nr 2);
Oświadczenie (załącznik nr 3);
Wykaz dostaw (załącznik nr 4);

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie
rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 71, poz. 645).
5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriów przedstawionych w pkt.12.
6. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej i w żaden sposób nie oznakowanej (bez znaków i pieczątek
Firmy) kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

Oferta na:
„DOSTAWA PALIWA DO SAMOCHODÓW I SPRZĘTU BUDOWLANEGO,
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w 2014r.”
– nie otwierać przed dniem 21.03.2014 r. godz. 1100.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
8. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio
punkt 10.6 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2014 r. godz. 1030 (sekretariat)
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zachowanie terminu składania ofert Zamawiający
potwierdza pieczątką z terminem wpływu.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w sali
nr 6
4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej
następującymi kryteriami:

oferty

Zamawiający

będzie

się

kierował

Cena - 100%
Cenę należy wyliczyć na formularzu cenowym i wpisać do tabeli nr 2 (załącznik nr 2
do SIWZ) opatrzyć podpisem i pieczęcią sporządzającego i załączyć do oferty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania
zawarte w niniejszej SIWZ, z najniższą ceną.
13.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące
środki prawne:

1. Odwołanie
2. Skarga do sądu
W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i
nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin
podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
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.
Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia wykonania umowy.
15. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – formularz oferty, „OFERTA”;
Załącznik nr 2 - formularz cenowy [stanowiący podstawę wyliczenia ceny paliw (wartości)]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 24 Ustawy;
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik nr.5 - Wzór umowy
ZATWIERDZAM:

…………………………………………..
/podpis/

Hajnówka dnia 07.03.2014 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć oferenta)

OFERTA
DO Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym poniżej 60
tysięcy euro, na zakup paliw do samochodów oraz sprzętu budowlanego i/lub oleju
opałowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w 2014 r.
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ składamy poniżej ofertę:
1. Oferujemy wykonanie dostawy:
CZĘŚCI I (olej napędowy, benzyna bezołowiowa)
Cena 1 litra oleju napędowego brutto

………………………….. zł

Cena 1 litra benzyny bezołowiowej brutto ………………………….. zł

Wartość brutto oferty: ........................................................ zł,
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty,

CZĘŚCI II (olej opałowy)
Cena 1 litra oleju opałowego brutto

………………………….. zł

Wartość brutto oferty:........................................................ zł,
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków oraz
przyjmujemy warunki w nich zawarte.
3. Oświadczamy, ze spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń art. 22 ust. 1 oraz nie
podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 ,poz.177)
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od momentu złożenia oferty.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ....... kolejno zapisanych i ponumerowanych
stron.
7. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
4) ..........................................................................
5) ..........................................................................
6) ..........................................................................
7) ..........................................................................
8) ..........................................................................
9) ..........................................................................

8.

................................................................................................................
( informacja o zastrzeżeniu)

Podpisano : ......................................................................
( upełnomocniony przedstawiciele wykonawcy)

Adres: .............................................................................

………………………………………………….

Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
i.

Załącznik

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ WG, KTÓREGO NALEŻY OBLICZYĆ CENĘ OLEJU
NAPĘDOWEGO , BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ - PB95, OLEJU OPAŁOWEGO.
1. Średnia cena.
Średnia cena detaliczna 1 litra paliwa w miesiącu luty 2014 r. na stacji paliw znajdującej się w
Hajnówce przy ul. .........................................................................

i /lub na terenie Miasta

Hajnówka wyniosła:
(wpisać do tabeli nr1)
Tabela nr 1.
ŚREDNIA CENA 1 LITRA
DZIEŃ
MIESIĄCA

1.02.2014
2.02.2014
3.02.2014
4.02.2014
5.02.2014
6.02.2014
7.02.2014
8.02.2014
9.02.2014
10.02.2014
11.02.2014
12.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
15.02.2014
16.02.2014
17.02.2014
18.02.2014
19.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
22.02.2014
23.02.2014
24.02.2014

OLEJU
NAPĘDOWEGO
ON
NETTO
BRUTTO

BENZYNY
BEZOŁOWIOWEJ
PB
NETTO
BRUTTO

OLEJU
OPAŁOWEGO
NETTO

BRUTTO

25.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
28.02.2014
ŚREDNIA
CENA Cśr

Średnią cenę 1 litra paliw [Cśr.netto/brutto] (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb, oleju
opałowego należy obliczyć wg następującego wzoru:

Cśr netto/brutto

=

∑ cen z tabeli nr.1 (netto/brutto)
ilość dni z tabeli nr.1

2.Stały upust.
Stały upust stosowany przez oferenta przy zakupie 1 litra oleju napędowego, który
będzie obowiązywać przez cały okres umowy wynosić będzie ………………….zł
Stały upust stosowany przez oferenta przy zakupie 1 litra benzyny bezołowiowej Pb, który
będzie obowiązywać przez cały okres umowy wynosić będzie
………………….zł
Stały upust stosowany przez oferenta przy zakupie 1 litra oleju opałowego, który będzie
obowiązywać przez cały okres umowy wynosić będzie
………………….zł
3. Cena paliw po uwzględnieniu upustu:
Cenę 1 litra poszczególnych paliw po uwzględnieniu upustu (Cunetto/brutto), należy obliczyć wg
następującego wzoru:

Cu. netto/brutto

= Cśr netto/brutto – U

Gdzie:
Cśr. netto/brutto – średnia cena z tabeli nr.1
U – stały upust
Cu netto/brutto – cena po uwzględnieniu upustu

W tabeli nr 2 należy wpisać ceny netto/brutto poszczególnych paliw po uwzględnieniu upustu:

Tabela nr 2
L.p

Rodzaj paliwa

Ilość

Cena CU 1litra

Wartość

litrów

netto/brutto

netto/brutto

CZĘŚĆ I
1. Olej napędowy

60.000

2. Benzyna bezołowiowa Pb

2.000

Razem wartość netto/brutto [zł] :
CZĘŚĆ II
3. Olej opałowy

14.000

Ogólna wartość netto [ zł ]

Podatek VAT ....... %

Ogólna wartość brutto [zł] :

Dnia : ...................................

…………….........................................................
( upełnomocniony przedstawiciele wykonawcy)

Adres :........................................................

.......………………………...

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
„ Dostawę paliw do samochodów oraz sprzętu budowlanego , dostawę oleju
opałowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w
Hajnówce w 2014 roku”
Ja.............................................................................................................................
................................................................................................................................
(w przypadku spółek podać nazwiska wszystkich osób reprezentujących, bądź
upoważnionego do jednoosobowego reprezentowania)
zamieszkały..............................................................................................................
reprezentując firmę
................................................................................................................................
świadomy konsekwencji prawnych za składanie fałszywych zeznań, przewidzianych
w art.233 k.k. niniejszym oświadczam, że:
Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. atr.24 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Dz dnia 9 lutego 2004 r.,
nr 19, poz.177 z późn. zmianami). Oferent powinien złożyć stosowne oświadczenie
zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie
dokumenty, potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu.

………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

i.

Załącznik

(pieczęć oferenta)

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW
Wykaz wykonanych z ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną
wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Lp.

Odbiorca*

Wartość zamówienia

*Do wykazu należy dołączy dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie
(np. referencje lub inne posiadające przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające w/w warunek)

Dnia : ...................................

…………….........................................................
( upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

UMOWA Nr …/2014
na zakup paliw do samochodów i sprzętu budowlanego, na zakup oleju opałowego

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 29, 17 - 200 Hajnówka

zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Jerzego Aleksiejuka – Prezes Zarządu PWiK w Hajnówce
a
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta w dniu 01.04.2014. umowa o następującej
treści:
§1
1. „Zamawiający” zleca a „ Wykonawca” przyjmuje na siebie obowiązek zaopatrzenia
pojazdów i maszyn budowlanych „Zamawiającego” w olej napędowy ON, benzynę
bezołowiową Pb-95 , w ilości niezbędnej do zaopatrzenia pojazdów „Zamawiającego”.
2. Zaopatrzenie w paliwo odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca, wielorazowo w
zależności od bieżących potrzeb „Zamawiającego” w postaci tzw. świadczeń
cząstkowych.
3. Paliwo będzie odbierane na miejscu, na stacji benzynowej, przy kosztach dojazdu po
paliwo obciążających „Zamawiającego”.
4. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia pewnej ilości świadczeń
cząstkowych.
5. Strony ustalają , że w okresie obowiązywania umowy, dostawy paliw odbywać się będą
po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w
momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …….zł
na jeden litr paliwa od ceny brutto.
6.

„Zamawiający” zleca a „ Wykonawca” przyjmuje na siebie obowiązek zaopatrzenia
obiektów „Zamawiającego” w olej opałowy , w ilości niezbędnej do zaopatrzenia
obiektów „Zamawiającego”.

7. Zaopatrzenie w olej opałowy odbywać się będzie po zamówieniu telefonicznym lub na
piśmie co najmniej 24 godziny przed dniem dostawy.

8. Dostawa musi nastąpić nie później jak 48 godz. od chwili zamówienia w godzinach pracy
przedsiębiorstwa, tj. od 07:00 do 15:00
9. „Zamawiający” każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić odbiór oleju własnoręcznym,
czytelnym podpisem z pieczęcią Przedsiębiorstwa.
§2
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył, a Dostawca otrzymał formularz
zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z
załącznikami a zawarte w nich postanowienia są wiążące dla stron i stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§3
„Zamawiający” przedstawi „Wykonawcy” wykaz pojazdów, które będą zaopatrywane w
paliwo u „Wykonawcy”.
§4
1.

„Wykonawca” zobowiązuje się do dostarczenia paliw „Zamawiającemu” o parametrach
i jakości odpowiadającym normom Polskiej Izby Paliw Płynnych udokumentowanych
obowiązującymi przepisami.

2.

Dostawca do każdej dostawy oleju opałowego przedstawi atesty jakościowe bądź
wymagane prawem certyfikaty.

3.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody bądź straty spowodowane dostarczeniem
paliw nie odpowiadających normom określonym obowiązującymi przepisami prawa.

4.

„Wykonawca” przeprowadzi na żądanie „Zamawiającego” badania odzwierciedlające
jakość i parametry dostarczanych przez „Wykonawcę” paliw.

5.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że dostarczane przez
„Wykonawcę” paliwa nie spełniają norm i parametrów jakościowych Polskiej Izby
Paliw Płynnych „Zamawiający’ zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

6.

Udokumentowane koszty badań przeprowadzonych odnośnie jakości paliw, w
przypadku nie spełnienia norm i parametrów jakościowych Polskiej Izby Paliw
Płynnych obciążą „Wykonawcę”, zaś gdy wyniki badań wykażą, że jakość paliwa jest
zgodna z umową, to koszty tych badań obciążają „Zamawiającego”

7.

W przypadku dostawy paliw przy użyciu kart paliwowych Wykonawca ma dostarczyć
Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych
§5

1. Wydane ilości paliwa wpisywane będą do zbiorczego dowodu wydania. Zbiorczy dowód
wydania paliwa powinien zawierać: Imię i nazwisko pobierającego paliwo, numer
rejestracyjny pojazdu tankowanego (maszyny), ilość i rodzaj pobranego paliwa, cenę

detaliczną (na dystrybutorze) sprzedaży paliwa w danym dniu, stały upust (zgodnie z
formularzem cenowym), wartość po uwzględnieniu upustu. Pokwitowanie odbioru paliwa
będzie następować w ostatniej rubryce zbiorczego dowodu wydania bezpośrednio po
wydaniu.
2. W przypadku używania kart paliwowych osoba pobierająca paliwo musi otrzymać wydruk
zawierający adres stacji, numer karty paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu, ilość
pobranego paliwa, wartość pobranego paliwa, datę i godzinę transakcji
3. Zbiorcze dowody wydania będą przekazywane przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT na
adres „Zamawiającego”.
§6
1. Termin płatności wystawionych faktur ustala się na 14 dni od daty wystawienia
2. W przypadku nie uregulowania należności w terminie, „Wykonawca” może wstrzymać
wydawanie paliwa oraz naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w realizowaniu należności.
§7
Faktury VAT za pobrane paliwa zawierające podatek oraz uwzględniony upust będą
wystawiane za okresy:
1. I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca
2. II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca
§8
Strony ustalają, że obowiązującą ich walutą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest
wynagrodzenie w PLN.
§9
Nie może rodzić skutków prawnych nie zabezpieczenie realizacji dostaw paliwa z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
§ 10
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.04.2014 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31.03.2015 r.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 11
1. „Zamawiający” może odstąpić od umowy jeżeli”
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem

wymogów o których mowa w ustawie z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz.177)
b) zostanie ogłoszona upadłość „Wykonawcy” lub rozwiązania firmy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku „Wykonawcy”;
d) „Wykonawca” przerwał realizację dostawy paliwa i nie realizuje jej przez okres 1-go
tygodnia;
e) „Wykonawca” nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. „Wykonawca” może odstąpić od umowy jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość bądź rozwiązanie jednostki „Zamawiającego”;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku „Zamawiającego”.
§ 12
Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach .
§ 13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 14
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 15
W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 16
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze
stron.

Zamawiający

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

Wykonawca

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

