Opole, dnia 19.01.2017 r.
MT.2370.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(DALEJ ZWANĄ SIWZ)
dotyczy:
Dostawa paliw płynnych w roku 2017
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Zatwierdzam:
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
W Opolu
bryg. Paweł Kielar
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I. Nazwa i adres zamawiającego
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Głogowska 24, 45-315 Opole
www.kmpsp.opole.pl
tel: 77 400 20 02,
fax: 77 400 2031
kmsekret@psp.opole.pl
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej
zwanej ustawy.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U.
2015 r. poz. 2164).
Zgodnie z zapisami art. 24aa ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość najpierw dokonania oceny oferty, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia.
1) dostawa paliw płynnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
w ilościach:
olej napędowy
- do 60.000 litrów
benzyna bezołowiowa Pb 95
- do 8.000 litrów.
2) Dostawy paliwa winny odbywać się sukcesywnie zgodnie z częściowym zamówieniem
złożonym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni do stacji paliw w:
- JRG Nr 1 z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 24
- JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie, ul. Podwale 3
3) Zamawiający wymaga, aby urządzenia do pomiaru przetłaczanego paliwa posiadały
stosowne certyfikaty, atesty lub inne ważne dokumenty potwierdzające prawidłową ilość
przetłoczonego paliwa z cysterny Dostawcy do zbiorników Odbiorcy.
2. Kody CPV:
09132100-4 Benzyna bezołowiowa,
09134100-8 Olej napędowy
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IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
2. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
Ofertę należy składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu, ul. Głogowska 24 w terminie do dnia 30.01.2017 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.01.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Głogowska 24.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą.
3. Terminy związania ofertą
a) Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
b) W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużania terminu
związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
c) Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody.
d) Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody
dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
e) Uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85
ust. 2 ustawy.
4. Termin na zadawanie pytań:
Wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ musi wpłynąć do zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 38
ustawy.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:

3

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami
prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059)
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zmawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zmawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku.
2. Oferta wspólna:
1. Każdy z wykonawców występujących wspólnie, dokumenty i oświadczenia dotyczące własnej
firmy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
2 W przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielne we
własnym imieniu dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania.
3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

ze

nie

podlegają

wykluczeniu

oraz

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
4. Formę, w jakiej wykonawca winien złożyć oświadczenia i dokumenty (oryginał/kopia
poświadczona jako zgodna z oryginałem) określają § 14 i 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
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którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dz. U. Z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku wykonawca wskazuje, które
dokumenty lub oświadczenia są w posiadaniu zamawiającego lub wskazuje bezpłatne
i ogólnodostępne bazy danych, w których znajdują się oświadczenia o dokumenty.
3. Podstawy wykluczenia z postępowania:
1) Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy opisane w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:
a) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy tj. : w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2
ustawy tj. : który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3
ustawy tj.: jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
- zamawiającym,
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- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- członkami komisji przetargowej,
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4
ustawy tj.: który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie we wskazanym zakresie – wypełniony
i podpisany załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w punkcie VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wypełnia oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.1. w zakresie dotyczącym podwykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa
w punkcie VI.1. dotyczące tych podmiotów.
5.

Wykaz

oświadczeń

i

dokumentów

potwierdzających

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
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- aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059)
6. Dysponowanie zasobami innego podmiotu
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6.1.
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałabym odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ , składa dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
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- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej iż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
b) Jeśli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznaczne z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c)

Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
e) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059)
f) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
g) Wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz posiadanych stacji paliw na terenie
miasta Opola, miasta Niemodlin.
h) Wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy wykaz cen oraz zastosowanych
marży.
i) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
j) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp).
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
8

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2
ustawy.
9. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art.
8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do
SWIZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwiej konkurencji. Dokumenty, których treść
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie odczytanie ich treści np. poprzez zastosowanie przejrzystej folii.
10. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu
zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak
wskazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością
całej oferty.
11 .Terminy składania innych dokumentów niż wyżej wymienione:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2) Pozostałe dokumenty wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126).
UWAGA:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia będą musieli złożyć odpowiednio:
wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum)
oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
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1. Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty, składa się w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Wszelkie inne niż wymienione w punkcie VII.1. oświadczenia oraz wnioski, zawiadomienia i
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują według własnego wyboru pisemnie, za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu.
3.Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego
z powołaniem na numer MT.2370.1.2017.
4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, fasem na numer 77 400 2031 lub
mailem na adres: kmsekret@kmpsp.opole.pl zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści zawartych w SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie treść SWIZ musi wpłynąć w terminie
zgodnie z zapisami ustawy Pzp - art. 38 ust. 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim
uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.
9. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
2. Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem". W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
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3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą by złożone na drukach formularzy
załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
5. Poprawki

muszą być umieszczone czytelnie

oraz

opatrzone

podpisem

jednej z osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
6. Każdy Wykonawca może złoży tylko jedną ofertę.
7. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
8. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Wymagane jest złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed
otwarciem, zaadresowanie

na

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

ul. Głogowska 24, 45-315 Opole i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:
„OFERTA Dostawa paliw płynnych w roku 2017 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu – nie otwierać przed 30.01.2017 r. o godz. 12.00.
10. Wymagane jest, aby każda strona oferty była parafowana przez osoby uprawnione
- parafki nie są wymagane na stronach, na których składane są podpisy osób
uprawnionych.
11. Oferta

musi

być zszyta,

zbindowana,

oprawiona

lub

złożona

w

innej

formie

uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu
niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń opisanych w pkt. 9,10 i 11 np. za przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską- jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.
12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składania oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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14. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i
poprawek z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności
ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Cena oferty brutto (do dwóch miejsc po przecinku) musi obejmować wszystkie koszty
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także
opłaty i podatki.
3. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego w związku z nabyciem towarów spoza obszaru UE, zamawiający w celu oceny
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny obciążenia fiskalne wymagane przepisami prawa.
5. Cena oferty oraz rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria :
Kryterium 1: Cena oferty brutto - WC
Kryterium 2: Posiadanie stacji paliw w Opolu - WO
Kryterium 3: Posiadanie stacji paliw w Niemodlinie - WN

60 %
35%
5%

2. Sposób oceny ofert (niepodlegających odrzuceniu) :
Ocena punktowa – kryterium 1:
WC = 0,6 x (najniższa cena oferty / cena badanej oferty) x 100
Ocena punktowa - kryterium 2:
WO = 0,35 x 100 – Dostawca posiada stację paliw w Opolu spełniającą warunki podane poniżej,
w pkt. 3.
WO = 0,00 x 100 – Dostawca nie posiada stacji paliw w Opolu spełniającej warunki podane poniżej,
w pkt. 3.
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Ocena punktowa - kryterium 3:
WN = 0,05 x 100 – Dostawca posiada stację paliw w Niemodlinie spełniającą warunki podane
poniżej, w pkt. 3.
WN = 0,00 x 100 – Dostawca nie posiada stacji paliw w Niemodlinie spełniającej warunki podane
poniżej , w pkt. 3
Ocena końcowa:

W = WC + WO + WN
3. Opis parametru WO i WN
Parametr WO - Dostawca posiada na terenie miasta Opola nie mniej niż jedną stację paliw, w której
byłaby możliwość tankowania samochodów KM PSP w Opolu, w dni pracujące, tj. od
poniedziałku do piątku oraz w co najmniej jeden dzień wolny od pracy, tj. w sobotę lub
w niedzielę. Cena paliwa zakupionego na stacji paliw musi być zgodna z ceną paliwa
określoną w zawartej umowie.
Parametr WN - Dostawca posiada na terenie miasta Niemodlin nie mniej niż jedną stację paliw,
w której byłaby możliwość tankowania samochodów KM PSP w Opolu, w dni pracujące,
tj. od poniedziałku do piątku oraz w co najmniej jeden dzień wolny od pracy, tj. w sobotę lub
w niedzielę. Cena paliwa zakupionego na stacji paliw musi być zgodna z ceną paliwa
określoną w zawartej umowie.
Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,
tj. taką, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zmówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XII. Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki

udziału w postę-

powaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie
oraz w niniejszym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone
w SIWZ kryteria wyboru.
Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi Wyko-

nawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
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b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w
swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

XIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wniosko wania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.
2. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, uznane
zostanie za uchylenie się od jej podpisania.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1 może być przekazywane pisemnie, w formie faksu
lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.
4. W przypadku wskazania pełnomocnika do podpisania umowy wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa, nie później niż 2 dni robocze, przed terminem podpisania umowy.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
6. Jeżeli

Wykonawca

polega

na

zasobach

innych

podmiotów

zobowiązany jest

przed zawarciem umowy przedstawić oświadczenie tych podmiotów o solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
XIV. Wzór umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
2. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli
dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy za niewykonanie umowy.
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XV. Warunki zmiany treści zawartej umowy
Zmawiający nie przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postępowań zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVI. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Zgodnie z art. 179 ustawy, 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. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3
w art. 179 – art. 198 g ustawy.
1. 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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 Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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 odwołania przed upływem termi-
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nu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
8.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, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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