Radom, dnia 23.09.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SP. Z O.O.
Z/S UL. SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW
ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. 1905 ROKU 47, 26-600 RADOM
W OKRESIE XII.2011 R. – XII.2013 R.
ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
www.pksradom.pl
sekretariat@pksradom.pl
NIP 796-006-74-61
REGON 000617717
KRS 0000350902
Rachunek bankowy BGŻ S.A.O/Radom
76203000451110000000173240
Znak sprawy 2/ZP/11
Zamawiający działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami zaprasza WYKONAWCÓW do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

I

WYMAGANIA

DOT.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa n/w paliw:
a) oleju napędowego, zwanego dalej „ON”, kod wg CPV 09134100-8,
odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441)
b) estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo, zwanego dalej „biodiesel”, kod
wg CPV 09134230-8, odpowiadającego normie PN-EN 14214 Estry Metylowe
Kwasów Tłuszczowych (RME) i wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22.01.2009 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009 nr 18 poz. 98)
c) benzyny bezołowiowej 95, zwanej dalej „benzyną”, kod wg CPV 09132100-4,
odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441)
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2. Oferowane paliwo może być charakteryzowane przez normy zakładowe producenta,
ale o parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w
normach i rozporządzeniach przywołanych w pkt. 1 n/n rozdziału SIWZ.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w dostarczanym paliwie pomiędzy
wartościami zawartymi w normach i rozporządzeniach wymienionych w pkt.1 n/n
rozdziału SIWZ, nadrzędne znaczenie mają rozporządzenia.
4. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwa wymienione pkt 1. n/n rozdziału w okresie
objętym zamówieniem wynosi :
- ON - 1.800 m3, jednorazowa dostawa - ok. 30 m3
- biodiesel - 800 m3, jednorazowa dostawa - ok. 30 m3, (do uzgodnienia)
- benzyna - 16 m3 , dostawa do uzgodnienia.
5. Określona przez Zamawiającego ilość paliwa (w m3) jest wartością prognozowaną
ustaloną dla okresu zgodnego z zawartą umową i jako taka nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości
faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź
zwiększeniu ilości dostaw paliw (w tym dostaw tylko jednego rodzaju paliwa) w
zależności od bieżących potrzeb.
7. Dostawy odbywać się będą autocysternami Wykonawcy, spełniającymi
wymagania określone w ustawie z dnia 28.11.2002 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. nr 199 poz. 1671). Zamawiający dopuszcza
realizację dostaw za pomocą innych podmiotów, z którymi Wykonawca ma podpisane
stosowne umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy i
adresy tych podmiotów, a środki transportu tych podmiotów muszą spełniać
wymagania określone na wstępie n/n punktu.
8. Do każdorazowej dostawy Wykonawca winien dołączyć orzeczenie o jakości
dostarczonego paliwa, sporządzone przez uprawnione laboratorium oraz dokument
jego wydania. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo,
oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. Badania dostarczanego paliwa
winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą. Za jakość paliwa
odpowiada Wykonawca.
9. Zamawiający będzie z każdej dostawy, przed zrzutem paliwa do zbiorników pobierał
dwie próbki paliwa, jedną dla Zamawiającego, drugą dla Wykonawcy. Naczynia do
pobrania próbek będzie każdorazowo dostarczał Wykonawca. W przypadku
wątpliwości co do jego jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie i
zleci wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonego paliwa, przestrzegając
obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych w tym zakresie. W przypadku
stwierdzenia odstępstw od normy koszty badań pokrywa Wykonawca.
10. Ustala się następujące zasady rozliczania dostarczonego paliwa:
a.) rozliczenie przeprowadzane jest w temperaturze 15 oC
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b) podstawą rozliczenia jest ilość paliwa przeliczona na temp. 15 oC, wydana na
terminalu Wykonawcy, a przyjęta do legalizowanych zbiorników Zamawiającego
w ilości określonej na podstawie pomiaru stanów cieczy jako różnica wskazań po i
przed spuszczeniem dostarczonego paliwa, przeliczona na 15 oC. Pomiary są
przeprowadzane przy użyciu legalizowanego układu pomiarowego za pomocą
sond pomiarowych - system SiteSentinel
c) rozliczenie przyjęcia paliwa na stacji paliw dokonywane jest komisyjnie. Z
pomiaru sporządzany jest protokół. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych
(po uwzględnieniu dopuszczalnych ubytków normatywnych wynoszących
maksymalnie 0,2%) Zamawiający złoży reklamację ilościową (z zachowaniem
wszelkich formalnych uregulowań w tym zakresie).
11. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykonawca zobowiązany jest
wliczyć w oferowaną cenę jednostkową [1 m3] ON, biodiesla i benzyny.
12. Dostawy oleju przejściowego i zimowego odbywać się będą
przewidzianych normami PN-EN 590 i PN-EN-228.

w okresach

13. W ofercie należy podać dokładną nazwę i adres bazy z której paliwo będzie
dostarczane.
14. Dostawy paliwa do Zamawiającego będą realizowane od poniedziałku do piątku
między godz. 7.00 a 14.00 w czasie nie krótszym niż 24 godziny od złożenia
zamówienia. Dostawa w innym terminie musi być uzgodniona między Zamawiającym
i Wykonawcą.
15. Urządzenia załadowcze na bazie Wykonawcy winny posiadać legalizowany układ
pomiarowy gwarantujący wysoką dokładność pomiarów ilości załadowanego paliwa,
a urządzenia magazynowe spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska.
16. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające o których mowa w art.67 ust. 1
ustawy PZP.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku złożenia przez 1 Wykonawcę
więcej niż 1 oferty zostanie on wykluczony z dalszego postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Oferty winny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub
na formularzu wiernie go odwzorowującym, bez możliwości dokonywania w nim zmian.
Na życzenie Wykonawcy zostanie mu dostarczona wersja elektroniczna SIWZ wraz z
załącznikami.
5. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w rozdz. III SIWZ.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim w sposób
czytelny i przejrzysty.
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7. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby)
upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą szczególne
pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być
załączone do oferty.
8. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej kopercie, która z kolei umieszczona
będzie w kopercie zewnętrznej. Obie koperty winny być zaklejone. Na kopercie
zewnętrznej podana będzie nazwa i adres do korespondencji Zamawiającego tj. ul. 1905
Roku 47, 26-600 Radom oraz napis „Przetarg – dostawa paliw dla PKS w Radomiu Sp. z
o.o.”. Koperta wewnętrzna zawierać będzie nazwę i adres siedziby Zamawiającego oraz
pełną nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku gdyby
Zamawiający otrzymał ją po terminie wyznaczonym do składania ofert.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9, a wewnętrzna i zewnętrzna
koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli
wartość oferty przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego spółki, Wykonawca
przedstawi umowę spółki lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na
zawarcie takiej umowy.
III. OFERTA POWINA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1.
Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do n/n SIWZ.
1.2.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej o wpisaniu przedsiębiorcy do tej ewidencji, potwierdzające prawo
do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz
dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy podpisujących
ofertę do reprezentacji firmy, jeżeli nie wynikają one z wyżej wymienionych
odpisów lub zaświadczeń.
1.3.
Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego.
1.4.
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5.
Umowę spółki jawnej, cywilnej oraz umowę konsorcjum, jeżeli działalność
gospodarcza jest prowadzona w takiej formie.
1.6.
Dowód wniesienia wadium.
1.7.
Informacje potwierdzające, że w latach 2009– 2011 Wykonawca zrealizował
zamówienia o porównywalnej wielkości z należytą starannością. W przypadku

2.

3.

4.

5.
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podmiotów występujących wspólnie w/w warunek musi spełniać, co najmniej
jeden podmiot.
1.8.
Wykonawca nie będący producentem oferowanych paliw zobowiązany jest
przedstawić dokumenty potwierdzające, że posiada aktualną umowę z
producentem paliw.
1.9.
Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
tych dokumentów na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
1.10. Polisę ubezpieczeniową OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Dokumenty nie mogą nosić daty wcześniejszej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert dla zaświadczeń z KRS-u, Krajowego Rejestru Karnego oraz
zaświadczenia o wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej.
Pozostałe zaświadczenia nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące przed
terminem składania ofert.
Wszystkie wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegał w
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania. W takim przypadku informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
będą zszyte w odrębny plik i opatrzone adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”. Plik
będzie zszyty w nieprzezroczystych okładkach.
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia
umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do n/n specyfikacji w terminie nie
krótszym niż 10 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania. Projekt umowy
parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy
dołączyć do oferty.

Oferta nie spełniająca wymogów zawartych w art. 89 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. podlegać będzie odrzuceniu.

IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
Zamawiający uzna ofertę za nie podlegającą odrzuceniu, jeżeli spełniała będzie ona
wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ, a w szczególności
gdy:
1. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tej
ustawy.
2. Oferta zostanie złożona w terminie określonym w SIWZ.
3. Oferta zostanie złożona na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami.
4. Oferta będzie zabezpieczona wadium.
5. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
6. Oferta nie będzie nieważna na podstawie innych przepisów.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy paliw winny odbywać się w okresie XII.2011 r. – XII.2013 r.
VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcom zgodnie z zapisami art.38
ustawy PZP zamieszczając również te wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest
udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją także na tej stronie.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
3. Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielania wyjaśnień
do SIWZ.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o. przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, pok. nr 22 do dnia
15.11.2011.r. do godz. 12.00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone nie otwarte.
VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt
tysięcy zł.)
2. Wadium może być wniesione w:
pieniądzu na konto PKS Radomiu Sp. z o.o.
BGŻ S.A. O/RADOM 7620300045111000000017324
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dokument
potwierdzający jego wniesienie należy dołączyć do oferty.
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.
5. Zamawiający zwróci, zatrzyma bądź zażąda ponownego wniesienia wadium w oparciu o
zapisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15.11.2011 r. o godz. 12.15
w sali konferencyjnej PKS w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. 1905 Roku 47, 26- 600 Radom,
pok. nr 8.
X. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
nazwę, adres, siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
cenę oferty i inne istotne informacje dot. tej oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w p.2.
Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w treści oferty tak pisarskie jak i
rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych), zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty. W przypadku gdy oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistej
omyłki w obliczeniu ceny Zamawiający odrzuci ofertę.
Zamawiający dokona wyboru oferty stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w
ustawie PZP, niniejszej SIWZ, wybierając ofertę najkorzystniejszą.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując
nazwę oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XI. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu składania ofert z
zastrzeżeniem art. 181 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może się zwrócić do
Wykonawców tylko raz o przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy
niż 60 dni.
XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny (wartości brutto oferty). Znaczenie – 100%.
2. Wartość oferty, która będzie podlegała ocenie zostanie obliczona przez Wykonawcę
na podstawie średniej cen netto 1 m3 poszczególnych rodzajów paliw na dzień
02.11.2011 r., ogłoszonych na stronach internetowych PKN ORLEN (www.orlen.pl)
i GRUPY LOTOS (www.lotos.pl), pomniejszonych o udzielony upust cenowy
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określony w pkt.1 oferty (tabela) bądź powiększonych o zwyżkę ceny, określoną w
pkt 1 oferty (tabela). Sposób obliczenia punktów oferty zawiera pkt. 4 n/n
rozdzialu.
3. Upust/zwyżka udzielone Zamawiającemu przez Wykonawcę w odniesieniu do ceny
netto 1 m3 poszczególnych rodzajów paliw będzie stały, niezmienny przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Sposób obliczenia ilości punktów oferty :
Wartość brutto oferty najtańszej
ilość punktów =
badanej oferty

x 100 pkt.
Wartość brutto oferty badanej

5. Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji
zamówienia.
XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w kwocie 120.000 zł. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu może ono zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia umowy.
2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w niżej wymienionych formach:
- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
BGŻ S.A. O/RADOM 76203000451110000000173240
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych 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.
3. Całość zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny
być one wystawione na okres obejmujący realizację zamówienia.

XIV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO
BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami są:
Iwona Nowak - sprawy formalno-prawne tel. (48) 362-11-54 w. 120
Wojciech Lis - sprawy merytoryczne tel.(48) 362-28-51, 607-323-919
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XV. PROTESTY I ODWOŁANIA
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach
wykonawczych do ustawy jak też w niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Załącznik nr 1
do SIWZ
nr 2/ZP/11
pieczęć oferenta

OFERTA
Dla :
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
tel./fax (048) 363-26-49, tel. (048) 36-211-53
NIP 796-006-74-61, REGON 000617717 , KRS 0000350902

złożona przez:
……………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres oferenta)
NIP........................................ REGON .................................... KRS .......................................
1. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ogłoszonego zgodnie z ustawą Prawo

Zamówień

Publicznych

oferujemy

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami,

sukcesywne dostawy paliw płynnych, zgodnie z wymogami SIWZ w cenie:

Rodzaj
paliwa

1

Średnia z
cen z dnia
02.11.2011r.
w PKN
ORLEN i
GRUPIE
LOTOS
[zł./m3]
2

Upust/zwyżka Cena
Zamawiana Wartość Podatek Wartość
oferowana ilość paliwa netto
do ceny netto
VAT
brutto
1 m3 paliwa
[zł./m3]
[m3]
zamów. [zł.]
[zł.]
uwzględniające
[zł.]
koszty
transportu

3

4=2+/-3

5

6(5x4)
1.800

ON
biodiesel

800

benzyna

16
Całkowita wartość oferty brutto

7

8(6+7)

2
Całkowita wartość oferty netto …………………………………
Podatek VAT …………………………………………………...
Całkowita wartość oferty brutto ……………………………………………………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………. zł. brutto.

Do fakturowania za dostarczone paliwo stosowane będą
producenta

oferowanych

paliw,

obowiązujące

w

każdorazowo ceny netto/m3
dniu

odbioru

paliwa,

pomniejszone/powiększone o stały upust/zwyżkę do ceny 1 m3 netto określony w pkt. 2
oferty.
Oferowane paliwa stanowią produkt n/w producenta :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres bazy, z której paliwa będą odbierane:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2.

Stały n/w upust/zwyżka do ceny 1 m3/netto producenta oferowanych paliw
niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy :
a) ON………………………………….. zł/m3
b) biodiesel …… ……………………... zł./m3
c) benzyna …………………………… zł/m3
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Płatność za każdorazową dostawę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

4.

Dostawa paliw transportem (Wykonawcy/innego podmiotu – należy podać nazwę i
adres): ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

5. Oświadczamy, że:
•

zapoznaliśmy się z otrzymaną od Zamawiającego SIWZ, uzyskaliśmy informacje
konieczne do przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ .

•

uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SIWZ
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•

proponujemy termin realizacji zamówienia zgodny z SIWZ.

•

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia z
Zamawiającym umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 n/n do SIWZ

•

wadium w kwocie 150.000,00zł zostało wniesione dn. ................................
w formie .....................................................................................................................

•

oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują faktyczny stan prawny
aktualny na dzień otwarcia ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................
6)……………………………………….
7)……………………………………….

........................, dn. ................................

Podpisał:
..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 2
do SIWZ
nr 2/ZP/11

........................................................
pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Oferenta ...............................................................................................
Adres Oferenta ...............................................................................................
Numer telefonu ...............................................................................................
Numer fax ...............................................................................................
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadam wiedzę i doświadczenie;
- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................, dn. ......................
Podpisał:

..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 3
do SIWZ
nr 2/ZP/11
UMOWA Nr………… (projekt)
zawarta w dniu ………………………..r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul. Słowackiego 6,
26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000350902, NIP 796-006-74-61, Regon 000617717
reprezentowanym przez:
Janusz Spelina – Prezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………...…………
zarejestrowanym w …………………………………………………………………..…….
KRS pod numerem ………………..……., NIP ……………..……., Regon …………………..
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja dostaw paliw płynnych zwanych dalej
paliwami, do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul.
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600
Radom w okresie XII.2011 r. – XII.2013 r. przez Wykonawcę, którego ofertę – jako
najkorzystniejszą - wybrano w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami. Przedmiot zamówienia szczegółowo
określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi załącznik nr 1
do n/n umowy oraz oferta, która stanowi załącznik nr 2 do n/n umowy.
§2.
1. Wykonawca oferuje na rzecz Zamawiającego sukcesywną dostawę paliw, spełniających
normy i wymagania jakościowe szczegółowo określowe w rozdziale I pkt. 1, 2 i 3 SIWZ.
Oferowane paliwa stanowią produkt n/w producenta:
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
2. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwa w okresie objętym zamówieniem wynosi:
- ON - 1.800 m3, jednorazowa dostawa – ok. 30 m3
- biodiesel - 800 m3, jednorazowa dostawa- ok. 30 m3, (do uzgodnienia)
- benzyna - 16 m3 , dostawa do uzgodnienia
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu
ilości dostaw paliwa (w tym dostaw tylko jednego rodzaju paliwa) w zależności od
potrzeb.
4. Określona przez Zamawiającego ilość paliwa (w m3) jest wartością prognozowaną
ustaloną dla okresu zgodnego z zawartą umową i jako taka nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości

faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia dostawy.
5. Wykonawca udziela gwarancji jakości i pochodzenia paliw zgodnie normami
wymienionymi w pkt 1 n/n paragrafu oraz świadectwem jakości załączonym do oferty.
§3.
1. Paliwa dostarczane będą autocysternami …………………………………., spełniającymi
wymagania określone w ustawie z dnia 28.11.2002 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. nr 199 poz. 1671) z następującej bazy:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Do każdorazowej dostawy Wykonawca będzie wydawał Zamawiającemu świadectwo
jakości zatankowanego paliwa oraz dowód jego wydania.
3. Zamówienia ilościowe będą składane przez Zamawiającego z wyprzedzeniem nie
krótszym niż 24 godziny przed terminem odbioru.
§4.
1. Sprzedaż paliwa w całym okresie trwania umowy odbywać się będzie ze stałym
upustem/zwyżką w wysokości odpowiednio:
- ON………………………… . zł/m3
- biodiesel …… …………… .. zł./m3
- benzyna …………………… zł/m3
w stosunku do cen dnia netto producenta oferowanych paliw, zgodnie z ofertą złożoną
przez Wykonawcę, która stanowi załącznik nr 2 do n/n umowy.
2. Cena jednostkowa paliwa zawiera koszty transportu.
§5.
1. Faktury za paliwo będą wystawiane na podstawie dokumentu wydania po komisyjnym
odbiorze na stacji paliw Zamawiającego z zastosowaniem cen producenta oferowanych
paliw, obowiązujących w dniu odbioru paliwa, pomniejszonych/powiększonych o
stały upust/zwyżkę określone w § 4 z doliczeniem należnego podatku VAT. Rozliczenie
odbioru paliwa w temperaturze 15 oC.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktury za dostarczone paliwo w terminie 30
dni od daty wystawienia faktury.
§6.
1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wysokości 120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł.) w formie
……….…………………….…………………................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania n/n umowy. Potrącenie kwot roszczeniowych
z zabezpieczenia umowy będzie następowało poprzez naliczenie kar umownych zgodnie z
zapisami §7 na co zgodę wyraża Wykonawca.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia umowy wraz z odsetkami z rachunku na którym było przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Sprzedającego.
§7.
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:
1.1.
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z
przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy,
Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% oferowanej wartości netto
zamówienia (pkt 1 formularza Oferty - tabela)
1.2.
w przypadku zwłoki w uzgodnionym terminie odbioru paliwa ze względu na jego
brak u Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 0,2% oferowanej wartości netto zamówienia (pkt 1 formularza Oferty tabela) za każdy dzień zwłoki po uzgodnionym terminie odbioru.
1.3.
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z
przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn
opisanych w §10 ust. 4 n/n umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 5% oferowanej wartości netto zamówienia (pkt 1
formularza Oferty - tabela)
1.4.
w przypadku zwłoki w terminowym uregulowaniu faktury za dostarczone paliwo,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń przewyższających wysokość kar umownych.
§8.
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części
zobowiązań wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły
wyższej. Za siłę wyższą, w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe,
katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub
administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, wojny,
mobilizację, blokady, embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, itp.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku zapłaty za paliwo dostarczone do czasu wystąpienia
okoliczności wymienionych w ust. 1.
§9.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności przez okres realizacji umowy.
§10.
1. Umowa n/n zostaje zawarta na okres XII 2011 r. - XII 2013 r.
2. Zamawiający może rozwiązać n/n umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego na piśmie ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
3. Wykonawca nie może rozwiązać n/n umowy za wypowiedzeniem.
4. Wykonawca może rozwiązać n/n umowę bez wypowiedzenia w przypadku wszczęcia
wobec Zamawiającego postępowania upadłościowego lub układowego.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku wszczęcia
wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub układowego.
§11.
1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego podejrzenia wystąpienia wad
jakościowych paliwa oraz jego niezgodności z dostarczonym świadectwem jakości
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz sporządza
stosowny protokół.
2. Próbki wadliwego paliwa przekazuje do zbadania w uprawnionym laboratorium.
3. W przypadku potwierdzenia wad jakościowych paliwa wszystkie koszty związane z
badaniem ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający może żądać wymiany wadliwego paliwa a wszystkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
§12.
1. W sprawach nieuregulowanych n/n umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy pozwanemu.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

