ZAMAWIAJĄCY : Gmina Czarna Dąbrówka
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PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
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Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
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1. NAZWA
ORAZ
ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO,
ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Dane Zamawiającego: Gmina Czarna Dąbrówka
Adres Zamawiającego: 77-116 Czarna Dąbrówka
NIP 842- 16-44-035
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.com.pl
Strona BIP: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Telefony:
Centrala: 59 8212 643
Faks: 59 82 126 64
Godziny pracy Zamawiającego
- w poniedziałki w godz. 8:00 do godz. 16:00,
- od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.:Dz. U. z
2019 r. , poz. 1843 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną
dalej „SIWZ”, zapisy mają przepisy ustawy PZP
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP
2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46
PZP.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania art. 24aa ustawy (tzw. procedura

odwrócona). W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego: dostawa
Kod CPV: 09100000-0 Paliwa
Kod CPV: 09134100-8 Olej napędowy
Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa
Kod CPV: 09133000-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Gminy Czarna
Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.
Uwaga: Zapotrzebowanie Zamawiającego w paliwa płynne rozumie się jako zapotrzebowanie Gminy
Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce w zakup paliw płynnych.
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Całkowita dostawa szacowana jest na:

Lp.

Wyszczególnienie

Jm

Ilość

1

Benzyna bezołowiowa Pb 95

dm³

do 1 700,00

2

Olej napędowy (ON)

dm³

do 38 000,00

3

Gaz płynny LPG

dm³

do 900,00

3.3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie
realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na
podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju
napędowego oraz gazu płynnego LPG. Niezrealizowanie podanych wyżej ilości w okresie
obowiązywania umowy, nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.4. Tankowanie paliwa odbywać się będzie doraźnie w formie bezgotówkowej na stacji paliw
Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Gminy
Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.
3.5. Cena za 1 dm3 oleju napędowego (ON) będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3
oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
3.6. Cena za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za
1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego
na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
3.7. Cena za 1 dm3 gazu płynnego LPG będzie zmienna i stanowić będzie: cena brutto za 1 dm3 gazu
płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
3.8. Upust, o którym mowa w pkt. 3.5., 3.6. i 3.7. nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia /
czas obowiązywania umowy.
3.9. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3.10. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie osobno dla gminy Czarna Dąbrówka oraz
Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, poprzez wystawienie osobnych faktur. Nabywca
faktury będzie stały tj. Gmina Czarna Dąbrówka, natomiast odbiorcą faktury będzie Gmina Czarna
Dąbrówka lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.
3.11. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur VAT w miesiącu
dla danego odbiorcy: 1-15 dzień miesiąca i 16 – ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Podstawą wystawienia faktury VAT będą zbiorcze
zestawienia magazynowe tzw. „wz” za okres, którego dotyczy faktura.
Zbiorcze zestawienie „wz” będące załącznikiem do faktury musi zawierać następujące dane:
 dane Nabywcy i Odbiorcy faktury;
 markę i numer rejestracyjny pojazdu lub zaznaczenie „sprzęt” lub „kanister”;
 cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania na stacji paliw Wykonawcy;
 datę tankowania,
 rodzaj i ilość pobranych paliw,
 potwierdzenie pobierającego (czytelny podpis),
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potwierdzenie wydającego (czytelny podpis).

3.12. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże aktualne certyfikaty potwierdzające jakość
oferowanych paliw.
3.13. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno
w warunkach letnich jak i zimowych
3.14. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.
z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia
14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do
użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
3.15. Gaz płynny LPG winien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego
(LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540), oraz być zgodny z normą PN-EN 589+A1:2012 Paliwa do pojazdów
samochodowych LPG.
3.16. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa, Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa
w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami,
kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.
3.17. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje również koszty
związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów, maszyn i sprzętu zasilanych
tym paliwem.
3.18. Wykonawca zapewnia możliwość zakupu paliwa od godziny 7:00 do godziny 16:00 przez 7 dni
w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty stację paliw, z której
Zamawiający będzie tankował paliwo przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa podana
przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być oparta o stację paliw, o której mowa powyżej.
3.19. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.
3.20. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
PZP.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej:
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne
(t.j.; Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
5.3. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu :
1) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
PZP 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.498);
3) Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust.
5 pkt. 1 ustawy PZP, może zgodnie z art. 24 ust 8 ustawy PZP przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przedstawione przez
wykonawcę dowody podlegać będą ocenie zamawiającego pod względem wagi i szczególnych
okoliczności czynu wykonawcy.
4) Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, o której mowa w ppkt. 3 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert spełnia powyższe warunki
udziału w postępowaniu.
5.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP przez Zamawiającego na stronie internetowej po otwarciu ofert ( tj. informacji dotyczących
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
GPI.271.15.2020
„Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej
Dąbrówce”

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ.
2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, (art. 36b ust. 2 ustawy PZP).
5.8. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 p.z.p.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5.9. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu
wykluczeniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w
celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie, o którym mowa powyżej.
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
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6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt. 1) ustawy
PZP, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
następujące oświadczenia i dokumenty: aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
6.4. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty,
3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
6.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
346).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące
podwykonawców należy złożyć w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa pkt. 6, inne niż oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
4) Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonych kopiach.
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5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt. 6, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.
1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ppkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
6.8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez Wykonawcę.
2) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później, niż
w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie
do pozostałej części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy pzp.
3) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.
U. z 2019 roku poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności

7.

INFORMACJA 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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7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów.
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 poz. 123), z
zastrzeżeniem ust. 3.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz.U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumenty lub oświadczenia składa się w postaci papierowej.
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5) Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z
treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ppkt. 3 oświadczy,
iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt.
1 SIWZ.
7) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest
pracownik urzędu Gminy Pani Justyna Sudoł, tel 59 821 26 43 e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl
8) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
7.2. Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ
1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt. 1).
4) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie
internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.
5) W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres
pełnomocnika stron.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ.
8) Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której opublikował
SIWZ.
7.3. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
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1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu.
4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 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 (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 346).
8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ppkt.8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ppkt.8.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERĄ
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być
zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.
10.2. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).
10.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie
nieścieralnym atramentem.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
10.7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez
widocznych śladów naruszeń.
10.8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi
inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).
10.9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do
formularza ofertowego.
10.10. Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocników należy do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną
notarialnie kopię.
10.11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane
w ofercie.
3) Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być
dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania. Niezłożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo
wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a ustawy PZP.
4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki
cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a)
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej,
upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w
zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
wszystkich wspólników.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.
7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa
konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania
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zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie,
niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej)
zawartej przez Wykonawców.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby
przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) złożyli
Zamawiającemu umowę konsorcjum.

11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 15.06.2020 r.
do godziny 1000
11.2. Na kopercie należy oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby
zamawiającego wg poniższego wzoru:
Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka
Oferta na: „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna

Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”
„Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. do godz. 1030”
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 1030 w sali narad pokój nr 26 w budynku
Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
11.8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany
należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”,
a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
11.9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

12.1. Cenę umowną za olej napędowy w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena brutto za 1 dm3
oleju napędowego obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
12.2. Cenę umowną za benzynę bezołowiową PB95 w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena
brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez
Zamawiającego
na stacji paliw Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
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12.3. Cenę umowną za gaz płynny LPG w trakcie trwania umowy stanowić będzie cena brutto za 1 dm3
gazu płynnego LPG obowiązująca w dniu tankowania (zakupu) przez Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy minus upust x ilość zakupiona przez Zamawiającego.
12.4. Upust, o którym mowa w pkt. 12.1., 12.2. i 12.3. nie ulega zmianie przez okres realizacji
zamówienia/ czas obowiązywania umowy.
12.5. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
12.6. Cenę ofertową stanowić będzie średnia cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego,
obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy (stacja paliw wskazana przez Wykonawcę w formularzu
oferty, z której odbywać się będzie tankowanie paliw przez cały okres obowiązywania umowy), która
oznacza średnią dziennych cen obliczaną jako iloraz sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez
ilość dni (31 dni) w okresie którego dotyczy obliczenie, tj. : maj2020 r. * ilość zamawiana przez
Zamawiającego + średnia cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb95,
obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy, która oznacza średnią dziennych cen obliczaną jako iloraz
sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez ilość dni (31 dni) w okresie którego dotyczy
obliczenie, tj. :maj 2020 r.. x ilość zamawiana przez Zamawiającego + średnia cena jednostkowa brutto
za 1 dm3 gazu płynnego LPG, obowiązująca na stacji paliw Wykonawcy, która oznacza średnią
dziennych cen obliczaną jako iloraz sumy cen brutto paliwa z poszczególnych dni przez ilość dni (31
dni) w okresie którego dotyczy obliczenie, tj. : maj 2020 r.. x ilość zamawiana przez Zamawiającego.
12.7 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż
grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie
dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

13.

OPIS I SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

13.1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
przedstawione poniżej:
Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%
Kryterium II: Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego– waga
kryterium 20%
Kryterium III: Upust cenowy – waga kryterium 20%
Kryterium I:
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie ceny podanej formularzu ofertowym, według wzoru:
Pc =

Cn
Cob

× 100 × Wc

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie
Cob - cena oferty badanej;
Wc – waga kryterium „Cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

Kryterium II:
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty
odległości stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego (wyrażonej w kilometrach),
według wzoru:
On
O=
× 100 × Wc
Oob
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O – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Odległość stacji paliw Wykonawcy
od siedziby Zamawiającego”;
Oob – odległość stacji paliw Wykonawcy, którego oferta jest badana od siedziby Zamawiającego;
On - najmniejsza odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego spośród wszystkich
ważnych ofert;
Wc - waga kryterium „Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego” (tj. 20%) w
postaci ułamka (0,20)
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nazwę oraz dokładny adres stacji
paliw, z której realizowane będzie zamówienie w trakcie trwania umowy oraz podać odległość ww.
stacji paliw od siedziby Zamawiającego wyrażoną w kilometrach.
W przypadku niepodania w formularzu oferty wyżej wskazanych danych, Wykonawca otrzyma 0 pkt.
w kryterium „Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego”.
Siedziba zamawiającego znajduje się przy ul. Gdańskiej 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.
Kryterium III:
Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty
stałego upustu cenowego dla poszczególnych rodzajów paliw.
Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za udzielenie upustu cenowego (wyrażonego
w procentach) od ceny jednostkowej brutto 1 dm3 poszczególnych paliw: oleju napędowego, benzyny
bezołowiowej Pb95 oraz gazu płynnego LPG (mieszczącego się w jednym z niżej wymienionych
przedziałów procentowych), wg następujących zasad:


Przyznanie przez Wykonawcę upustu cenowego (ON):
1) upust cenowy w przedziale 0,75% - 1,49%
2) upust cenowy w przedziale 1,50% - 2,24%
3) upust cenowy w przedziale 2,25% - 2,99%
4) upust cenowy w przedziale 3,00% i więcej

ON = 1 pkt
ON = 3 pkt
ON = 6 pkt
ON = 10 pkt



Przyznanie przez Wykonawcę upustu cenowego dla benzyny bezołowiowej Pb95 (PB95):
1) upust cenowy w przedziale 0,75% - 1,49%
PB95 = 1 pkt
2) upust cenowy w przedziale 1,50% - 2,24%
PB95 = 2 pkt
3) upust cenowy w przedziale 2,25% - 2,99%
PB95 = 3 pkt
4) upust cenowy w przedziale 3,00% i więcej
PB95 = 5 pkt



Przyznanie przez Wykonawcę upustu cenowego dla gazu płynnego LPG (LPG):
1) upust cenowy w przedziale 0,75% - 1,49%
LPG = 1 pkt
2) upust cenowy w przedziale 1,50% - 2,24%
LPG = 2 pkt
3) upust cenowy w przedziale 2,25% - 2,99%
LPG = 3 pkt
4) upust cenowy w przedziale 3,00% i więcej
LPG = 5 pkt

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie upustu wskazanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, według wzoru:
U = ON + PB95 + LPG
U - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „Upust cenowy”;
ON – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za upust cenowy przyznany dla oleju
napędowego;
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PB95 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za upust cenowy przyznany dla benzyny
bezołowiowej Pb95;
LPG - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za upust cenowy przyznany dla gazu
ziemnego LPG.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Uwaga!
Zamawiający określa, że:
- upust procentowy zaoferowany przez Wykonawcę będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania
umowy,
- Wykonawca, który nie zaoferuje upustu lub zaoferuje upust mniejszy niż 0,75% otrzyma 0 pkt,
- upust większy niż 3,00% nie będzie dodatkowo punktowany.
13.2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną
według wzoru:
P = Pc + O + U
P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę.
13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14.1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach jak określono we wzorze umowy –
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
14.2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć:
 umowę konsorcjum – regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę
(w przypadku, gdy oferta wykonawców składających wspólną ofertę zostanie uznana za
najkorzystniejszą) stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność wszystkich
Wykonawców za realizację zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy, jeśli Zamawiający zażąda jej
przedłożenia,
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14.3. Podpisanie umowy z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1ustawy PZP.
14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta
oraz gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

15.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
16.1. Istotne postanowienia dla realizacji zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy
(stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), określającym warunki i zobowiązania Wykonawcy dotyczące
przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną cześć niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga
zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
16.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy PZP dopuszcza dokonanie zmiany niniejszej umowy
w następującym zakresie:
1) Zmniejszenie zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego;
2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień umowy wynikających
z następujących okoliczności - zmiany bezwzględnych przepisów prawa na podstawie, których
realizowana jest umowa, wystąpienie siły wyższej, w przypadku, gdy wykonanie umowy na
dotychczasowych warunkach nie leży w interesie publicznym, a zmiany okażą się korzystne dla
Zamawiającego.
16.3. Poza wymienionymi w pkt. 16.2. przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są
zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
16.4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
17.1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania (art. 180-198 ustawy PZP) i skargi do sądu
(art. 198a-198g ustawy PZP).
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.3. 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.
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17.4. 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.
17.5. 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 terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.6. 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 pkt.17.5. zdanie
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
17.8. Odwołanie wobec okoliczności innych niż określone w pkt. 17.6 i 17.7. 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.
17.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
17.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:









administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe
zamawiającego/:
Nazwa zamawiającego:
Gmina Czarna Dąbrówka
Adres zamawiającego:
ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka
Telefon:
59 82 12 643
Faks:
59 82 12 644
Adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl
Adres poczty elektronicznej:
gmina@czarnadabrowka.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka jest Pan Jarosław Mielnik,
e-mail: iod@czarnadabrowka.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych do
pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej
Dąbrówce””, znak sprawy GPI.271.15.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1/ formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2/ oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3/ lista podmiotów grupy kapitałowej/informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
4/ wzór umowy– załącznik nr 4

Zatwierdzam

Czarna Dąbrówka …………. r.

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