Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58
68-200 Żary
woj.: lubuskie

tel. 068 3630700
fax. 068 3630721
e-mail: straz@straz.zary.pl
http://www.straz.zary.pl

nr spr. PK 2370.3.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 134 000 euro

Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
CPV: 09134100-8, 09132100-4

Zatwierdzono:

Żary, dnia 07.02.2014 r.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58,
68-200 Żary
woj.: lubuskie
tel. 068 3630700, fax. 068 3630721
e – mail sekretariat@straz.zary.pl
adres strony internetowej www.straz.zary.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00

II.

Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone dla zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie
„u.p.z.p.”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której
mowa w pkt 1.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4 - olej napędowy, benzyna bezołowiowa

Przedmiot zamówienia:
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dostawa
paliwa odbywać się będzie, na stacjach paliw znajdujących się w odległości do 5 km od
miejsca garażowania w okresie trzech lat w następujących przewidzianych ilościach:
Zadanie nr 1:
dla pojazdów garażowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach z siedzibą w Żarach przy ulicy Serbskiej 58
olej napędowy:
benzyna bezołowiowa:

35 000 litrów
5 000 litrów

Zadanie nr 2:
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dla pojazdów garażowanych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsko
z siedzibą w Lubsku przy ulicy Strażackiej 1
olej napędowy:
benzyna bezołowiowa:

IV.

15 000 litrów
7 000 litrów .

Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można
składać w odniesieniu do jednego zadania lub całego zamówienia.

V.

Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

VI.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia (zawarcie umowy na czas określony, tj. 36 miesięcy):
1.1. dla zadania nr 1 - od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku).
1.2. dla zadania nr 2 - od dnia 01 marca 2014 roku do dnia 28 lutego 2017 roku).
2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i zapisami SIWZ.

VII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niniejszej specyfikacji:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia,
4.

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
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5.

umożliwią tankowanie pojazdów na stacjach paliw znajdujących się w odległości do 5
km od miejsca garażowania,

6.

zapewnią możliwość tankowania oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
na stacji paliw Wykonawcy przez całą dobę przez wszystkie dni w roku, również podczas
braku dostawy energii elektrycznej

7.

zapewnią kupującemu w ciągu doby dostępność do paliwa w wysokości:
1000 litrów oleju napędowego i 500 litrów benzyny bezołowiowej 95, również
w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliwowym.

VIII.

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę –
wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane
w ofercie.

1. 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 - potwierdzające uprawnienia do
wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem (wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
2. Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,
4. Oświadczenie Wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do niniejszej SIWZ,
5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ,
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IX.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

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

X.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do Zadania nr 1 i Zadania nr 2.
1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
1.4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy
przez osoby do tego upełnomocnione.
1.5. Wzory dokumentów (formularzy, oświadczeń) dołączone do niniejszej SIWZ
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Dopuszczalne
jest przygotowanie dokumentów przez Wykonawcę przy zachowaniu treści
załączonych wzorów.
1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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2.

Forma oferty.
2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu i mieć formę
pisemną.
2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub
trwale połączone w jedną całość inną techniką.
2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę,
upoważnioną do tych czynności, zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być
numerowane i parafowane.
2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi
być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego
do oferty pełnomocnictwa.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszych SIWZ, iż Zamawiający nie
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będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.2. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności.

XI.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1.

Wyjaśnianie treści SIWZ.
1.1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy dostarczyć Zamawiającemu
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
1.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
1.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
1.4. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

2.

Zmiany w treści SIWZ.
1.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na
swojej stronie internetowej.
1.2. Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
1.3. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
1.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej
SIWZ.
1.5. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści na swojej
stronie internetowej
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XII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
bryg. mgr inż. Dariusz Łoś– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach
tel. (068)3630700; w godz. 08.30 – 15.00.

XIII.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul Serbska 58,
68-200 Żary, woj. lubuskie - sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie do

21.02.2014 do godz. 10:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę
winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej
specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w
sposób następujący:
Oferta na
„Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”
nr spr. PK 2370.3.2014
Nie otwierać przed godz. 10.30 dn. 21.02.2014r.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek
z wymaganych informacji
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XIV.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

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

XV.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Komenda Powiatowa PSP w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary woj. lubuskie, sala
odpraw w dniu 21.02.2014 godz. 10:30.

XVI.

Tryb otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do
oferty.
5. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
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5.1.

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

5.2.

informacje dotyczące ceny.

6. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
7. Informacje, o których mowa powyżej w pkt. XVI.2 i XVI.5.1-2 niniejszej SIWZ,
Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVII.

Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

XVIII.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co
najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIX.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy załączonym do SIWZ.
3. Zamawiający, stosownie z art. 89 u.p.z.p., odrzuca ofertę jeżeli zawiera błędy w
obliczeniu ceny.

XX.

Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
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2.1. cena 1 litra oleju napędowego pomniejszona o przyznany rabat

- 80%

2.2. cena 1 litra benzyny bezołowiowej pomniejszona o przyznany rabat - 20%.
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto benzyny Pb 95
cena ofertowa brutto badanej oferty benzyny Pb 95

3.

x 20% +

najniższa cena ofertowa brutto ON
cena ofertowa brutto badanej oferty ON

X 80%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów.

4.

Obliczenia dokonywane będą z dokładanością do trzech miejsc po przecinku.

cena brutto za paliwa ( olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95) obowiązująca na stacji
paliw Wykonawcy na dzień 18.02.2014 r. pomniejszona o wartość rabatu wyrażonego
w groszach, wymienione w Załączniku nr 1

XXI.

Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę:
3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień,
3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXII.

Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich
nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
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XXIII.

Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać kolejno
ułożone następujące dokumenty:
1. Formularz Ofertowy wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków
udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
5. Podpisany przez Wykonawcę wzór umowy załącznik nr 6

XXIV.

Środki ochrony prawnej

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 niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony
prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp

XXV.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

2.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z
wyjątkiem oferty i dokumentów, które będą podlegały uzupełnieniu na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy pzp, które należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

3.

Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy albo działające w imieniu
zamawiającego. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila
zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy albo działające w imieniu zamawiającego.

4.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że
dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
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5.

Wszelką korespondencję należy przekazywać:
− pisemnie na adres zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, 68-200 Żary, ul. Serbska 58,
− faksem na nr 68 36-30-721,
− drogą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl
z dopiskiem: „przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”
nr spr. PK 2370.3.2014

6.

Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. mgr inż. Dariusz Łoś .

7.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

8.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania

9.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.straz.zary.pl

10.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza
zmiany na stronie internetowej www.straz.zary.pl Każda wprowadzona zmiana staje się
integralną częścią SIWZ.

11.

XXVI.
1.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

Formalności niezbędne do zawarcia umowy.
Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze
jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.

2.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 6 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

14

3.

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu
umowę, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie

pełnomocnika

uprawnionego

do

reprezentowania

wykonawców

składających ofertę wspólną.

XXVII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII.
l.p.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

1.
2.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

4.

Załącznik nr 4

5.

Załącznik nr 5

6.

Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Ofertowego.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.
Wzór oświadczenia Wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p.
o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p.
Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.z.p.,
o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wzór umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
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Załącznik nr 1 do SIWZ– Wzór Formularza Ofertowego
..........................................
(data)
...................................................................
(Nazwa i siedziba Oferenta)

OFERTA
Do:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58, 68- 200 Żary
(Zamawiający)

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliwa dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach” ogłoszonego w dniu 07.02.2014r.
oferujemy:
Zadanie I. - tankowanie pojazdów garażowanych w Żarach
1. Wykonanie zamówienia za cenę (brutto) pomniejszonej o rabat:
a) olej napędowy:

......................... zł / litr;

(w tym rabat 5..... gr. / litr )

b) benzyna bezołowiowa 95:

......................... zł / litr;

(w tym rabat 5..... gr. / litr )

2. Odległość od miejsca tankowania Wykonawcy do siedziby zamawiającego
tj. ul. Serbska 58, Żary wynosi:

......................... km

3. Zapewniam(y) możliwość tankowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw
Wykonawcy przez całą dobę przez wszystkie dni w roku:
( TAK / NIE )

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

4. Zapewniam(y) Zamawiającemu w ciągu doby dostępności do paliwa w wysokości:
1000 l. oleju napędowego, 500 l. benzyny bezołowiowej 95 również w przypadku wystąpienia trudności
na rynku paliwowym
( TAK / NIE )

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

5. Zapewniam(y) Zamawiającemu możliwość tankowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej
95 na stacji paliw Wykonawcy w czasie braku dostawy energii elektrycznej
( TAK / NIE )

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

Zadanie II. – tankowanie pojazdów garażowanych w Lubsku
1. Wykonanie zamówienia za cenę (brutto) pomniejszonej o rabat:
a) olej napędowy:

......................... zł / litr;

(w tym rabat 5.... gr. / litr )

b) benzyna bezołowiowa 95:

......................... zł / litr;

(w tym rabat 5.... gr. / litr )

2. Odległość od miejsca tankowania Wykonawcy do siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
Lubsku tj. ul. Strażacka 1 w Lubsku wynosi:

......................... km

3. Zapewniamy możliwość tankowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw
Wykonawcy przez całą dobę przez wszystkie dni w roku:
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( TAK / NIE )

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

4. Zapewniam(y) Zamawiającemu w ciągu doby dostępności do paliwa w wysokości:
1000 l. oleju napędowego, 500 l. benzyny bezołowiowej 95 również w przypadku wystąpienia trudności
na rynku paliwowym
( TAK / NIE )

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

5. Zapewniam(y) Zamawiającemu możliwość tankowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej
95 na stacji paliw Wykonawcy w czasie braku dostawy energii elektrycznej
( TAK / NIE )

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

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)...............................................................................................................................
(2)...............................................................................................................................
(3).................................................................,.............................................................
(4)...............................................................................................................................

Podpisano:
................................................
upoważniony przedstawiciel(e)
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Załącznik nr 2 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU
PRZESŁANEK ZAWARTYCH W ART. 22 UST. 1 PKT. 1 - 4 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY
DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907). W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ, KAŻDY Z
PARTNERÓW SKŁADA OŚWIADCZENIE ODDZIELNIE.
ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58, 68- 200 Żary

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach”
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.
907):
1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
3. dysponuję potencjałem technicznym, a także dysponuję osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;

Miejscowość, data ...............
........................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionej/nych i pieczęć firmy
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Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 907), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. w
przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa upoważniony Pełnomocnik w
imieniu konsorcjum lub wszyscy Partnerzy łącznie.
ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58, 68- 200 Żary

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach”

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), spełniam warunki
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„D
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach”

Miejscowość, data ...............
........................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionej/nych i pieczęć firmy

Załącznik nr 4 do SIWZ
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Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.t.:
„Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach”
oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

data

Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. w przypadku
oferty wspólnej oświadczenie składa upoważniony Pełnomocnik w imieniu
konsorcjum lub każdy Partner oddzielnie.
ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58, 68- 200 Żary

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach”

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907), wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

1)
2)
3)

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Miejscowość, data ...............
........................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionej/nych i pieczęć firmy
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Załącznik nr 6 – Wzór umowy

UMOWA Nr

/2014

zawarta w dniu .................. pomiędzy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą
a
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
68-200 Żary, ul. Serbska 58
reprezentowaną przez:
bryg. mgr inż. Dariusz Łoś – Komendant Powiatowy PSP w Żarach
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym.
I
Umowa zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania oleju napędowego
i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy.
II
1. Zamawiający odbierze paliwo do zbiorników własnych pojazdów
samochodowych lub innych dostarczonych tymi pojazdami zbiorników.
2. Zamawiający dostarczy wykaz osób i numery rejestracyjne pojazdów,
upoważnionych do tankowania – załącznik nr 1 do umowy.
3. O wszelkich zmianach w wykazie osób i pojazdów upoważnionych do tankowania
Zamawiający poinformuje natychmiast po ich zaistnieniu Wykonawcę.
III
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowej możliwości
tankowania paliwa przez wszystkie dni w roku.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ciągu doby dostępności do paliwa w
wysokości:
− 1000 l. oleju napędowego
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− 500 l. benzyny bezołowiowej 95
również w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliwowym oraz przerw w
dostawach energii elektrycznej .
IV
1.

Rozliczenia za sprzedawane paliwa dokonywane będą wg aktualnych cen na
danej stacji w dniu wydania paliwa z zastosowaniem rabatu podanego przez
Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w wysokości:

- olej napędowy
- benzyna bezołowiowa 95

( rabat 55... gr. / litr )
( rabat .......... gr. / litr )

2. Kwoty określone w pkt 1 zawierają podatek od towarów i usług VAT wg
obowiązujących stawek
3. Określone pkt 1 ceny materiałów pędnych mogą ulec zmianie tylko
w przypadku podniesienia cen przez producenta materiałów pędnych, przy
czym wysokość podwyżki określonej przez Wykonawcę nie może być większa
od kwoty podwyżki określonej przez producenta.
4. Fakturowanie tankowań będzie odbywać się raz na tydzień i na koniec
miesiąca.
5. Faktury płatne przelewem – termin płatności 14 dni.
6. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu płatności pociąga za sobą naliczenie
odsetek na zasadach ogólnie obowiązujących.
V
1. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT NIP ................................
2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT NIP 928-17-41-105
3. Zamawiający upoważnia Kupującego do wystawiania faktur VAT bez
podpisu.
VI
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z 2 - miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie
dotrzymywania jej warunków lub paliwo będzie wątpliwej jakości.
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VII
Sposób tankowania paliwa ( samoobsługa, tankowanie przez pracownika stacji
paliw) oraz forma odnotowywania i zliczania tygodniowych i miesięcznych tankowań
zostaną ustalone i spisane w załączniku nr 2 do umowy.
VIII
W sprawach spornych nie uregulowanych umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
IX
Jakiekolwiek zmiany warunków umowy wymagają pisemnego uzgodnienia.
X
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
XI
Umowa wchodzi w życie z dniem ........................2014 roku i będzie obowiązywać
do NNN..N..2017 r.
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