Post powanie nr NZ-NT/I/PN/01/2012
Gda sk, dnia 13.01.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto
przekracza wyra on w z otych równowarto

szacunkowa

kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.)
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowo ciach

I.

Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340

1. Godziny urz dowania: poniedzia ek – pi tek od 8:00 do 15:00
2. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
3. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
4. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:
Dyrektor
/-/
Marek D ugosz

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz.
U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw polegaj ca na detalicznym zaopatrywaniu w paliwa samochodów
dostawczych i osobowych, odzi ratunkowych, sprz tu przeno nego i agregatów (równie przy u yciu zbiorników
przeno nych – kanistrów), jednostek Morskiej S
Gdynia, winouj cie, Sztutowo,

by Poszukiwania i Ratownictwa na obszarze miejscowo ci:

wibno, W adys awowo, eba, Ustka, Dar owo, Ko obrzeg, Dziwnów, Trzebie w

cznej ilo ci:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielko

realizacji

1

Benzyna E-95

45 000 litrów

2

Olej nap dowy

36 000 litrów

Kod okre lony we Wspólnym S owniku Zamówie : 09130000-9
2. Wykonawca zapewni mo liwo
Lp.

Miejscowo

1

Gdynia

2
3
4
5

ca odobowego tankowania w miejscowo ciach:

winouj cie
Sztutowo
wibno (dopuszczalne oddalenie 15 km)
adys awowo

6

eba

7

Ustka

8

Dar owo

9

Ko obrzeg

10

Dziwnów

11

Trzebie (dopuszczalne oddalenie 15 km)

3. Ilo ci paliwa okre lone w pkt 1. s ilo ciami maksymalnymi. Jednocze nie Zamawiaj cy zastrzega, e minimalna
ilo

zamówiona obejmie 40 % wskazanych ilo ci, z zastrze eniem, e wynagrodzenie za realizacj zamówienia nie

mo e przekroczy maksymalnej warto ci umowy wskazanej w umowie. W przypadku zakupu mniejszej ilo ci ni
wskazana w pkt 1. Wykonawcy nie b

przys ugiwa y adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj cego.
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4. Zamawiaj cy zastrzega, e mo e realizowa umow do wyczerpania maksymalnej warto ci umowy.
5. Wykonawca ponosi pe

odpowiedzialno

za jako

dostarczanego przedmiotu zamówienia i ewentualne

skutki z ej jako ci paliwa.
6. Zamawiaj cy wymaga, by dostawy by y realizowane na zasadzie dora nych, bezgotówkowych tankowa
pojazdów MSPiR (samochodów dostawczych i osobowych oraz odzi) oraz sprz tu przeno nego, we wszystkich
Stacjach Paliw Wykonawcy upowa nionych do bezgotówkowego wydawania paliw p ynnych, w tym przynajmniej
w po jednej stacji paliw w obszarze administracyjnym ka dej z miejscowo ci wskazanych w pkt 2, z zastrze eniem
miejscowo ci

wibno i Trzebie

– dopuszczalne oddalenie 15 km. Zamawiaj cy wskazuje, i

przedmiot

zamówienia mo e by realizowany przy zastosowaniu: kart flotowych, paliwowych lub innych równowa nych
rozwi za , jednak e z uwagi na charakter pojazdów wymagane jest, by karty te by y wydawane odpowiednio na:
numer rejestracyjny pojazdu MSPiR, na okaziciela lub osoby fizyczne, w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego.
7. Przez Stacje Paliw Wykonawcy Zamawiaj cy rozumie stacje paliw przy u yciu których zamówienie b dzie
realizowane, bez wskazania formy prawnej powi zania pom. stacj a Wykonawc
8. MSPiR przeka e Wykonawcy w toku realizacji umowy wykaz pojazdów oraz spis pracowników upowa nionych
do zaopatrywania jednostki MSPiR w paliwa p ynne, oraz ilo

kart typu „na okaziciela” i kart imiennych.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Od daty podpisania umowy prze okres 36 miesi cy lub do wcze niejszego wyczerpania kwoty umowy.
V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
1) spe niaj warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
2) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowi zany wykaza nie pó niej ni na dzie

sk adania ofert, spe nienie warunków,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ
dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj

pe nomocnika do reprezentowania ich w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz
solidarn odpowiedzialno

za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia warunki okre lone w pkt V.1
ppkt. 1) musz by spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z post powania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi by
spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
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5. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z

yli o wiadcze i dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy nie z
którzy z

yli pe nomocnictw, albo

yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy

yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z

enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z

enia

one na

wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe nianie przez Wykonawc
warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni w dniu, w którym up yn termin sk adania ofert.
6. Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
wiadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.
7. Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw do wykluczenia Wykonawcy
i odrzucenia oferty.
VI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu.
1. W celu wykazania spe niania przez Wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do
oferty sporz dzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y do czy
wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nale y do czy :
a)

o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ.

b) aktualny odpis z w

ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiaj cy równie uzna wymóg z
wiadczenia za spe niony w odniesieniu do osób fizycznych, je li z

enia

one zostanie o którym mowa w pkt

a) .
3. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ musz by z
potwierdzonej za zgodno
zosta z

one w oryginale lub kopii

z orygina em, z zastrze eniem, i o wiadczenie o którym mowa w pkt 1. powinno

one w oryginale.

4. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie dokumenty, o
których mowa w pkt VI.2 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
dotycz cych odpowiednio Wykonawcy musz

by

o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

potwierdzone za zgodno

z orygina em przez

Wykonawc lub przez pe nomocnika, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ.
6. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.
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7. Zamawiaj cy mo e

da

wy cznie wtedy, gdy z

przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu

ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co

do jej prawdziwo ci.
8.

enie przez Wykonawc fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd informacji (dokumentów za czników,
wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania powoduje wykluczenie Wykonawcy
z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie z dyspozycj art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby
sk adaj ce ofert

ponosz pe

odpowiedzialno

za tre

z

onego o wiadczenia woli na zasadach

okre lonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z pó n.
zm.).
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania si
wiadcze

Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si

z

Wykonawcami.
1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku polskim.
2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy
i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem lub drog elektroniczn , z zastrze eniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z

enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz pe nomocnictwa.
4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj
faksem lub drog

o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

elektroniczn , ka da ze stron na

danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich

otrzymania.
5. Domniemywa si , i pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu lub poczty elektronicznej podanej
przez Wykonawc w ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si Wykonawcy z tre ci
pisma, chyba e Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego do potwierdzenia otrzymania o wiadczenia,
wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób okre lony w pkt VII.4 SIWZ, o wiadczy i ww. wiadomo ci
nie otrzyma .
6. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest obowi zany
udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod
warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w
którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w
pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
8. Przed

enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt.

VII.6 SIWZ.
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9. Tre

zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza specyfikacj

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej,
na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan w ten sposób zmian specyfikacji Zamawiaj cy
przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj

istotnych warunków

zamówienia oraz zamieszcza j na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest:
Katarzyna Wi ska - Ru ewicz- tel. 58 660-76-61
Adres poczty elektronicznej Zamawiaj cego: zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61
VIII. Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie

da wniesienia wadium.

IX. Termin zwi zania ofert .
1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed

termin zwi zania ofert ,

z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si
do Wykonawców o wyra enie zgody na przed

enie tego terminu o oznaczony okres, nie d

szy jednak

ni 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca mo e z

tylko jedn ofert , której tre

musi odpowiada tre ci Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
2. Ofert nale y sporz dzi w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
3. Ofert nale y sporz dzi wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi za cznikami,
wiadczeniami i dokumentami tj.:
1)

wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ,

2)

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ,

3) wykaz stacji paliw – wg za . nr 4 do siwz, lub wykaz stacji paliw wraz z ich adresami, którym dysponuje
wykonawca, potwierdzaj cy i

wykonawca b dzie realizowa

zamówienia w miejscowo ciach

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
4) aktualny odpis z w

ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie

6

wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiaj cy równie uzna wymóg z
wiadczenia za spe niony w odniesieniu do osób fizycznych, je li z

enia

one zostanie o którym mowa w

ust. 2) .
5) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, równie pe nomocnictwo w oryginale lub kopii
po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la

jego zakres i by

udzielone przez

Wykonawc lub osob /y umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.
4. Wykonawca sk ada ofert na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty zwi zane z
przygotowaniem i z

eniem oferty.

5. Oferta musi by podpisana przez osob

(osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze

Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika

woli w imieniu

z dokumentów wymaganych w SIWZ. W przypadku

dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy do oferty pe nomocnictwo w oryginale lub
kopi po wiadczon notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy b

cego spó

cywiln nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych
umocowanie tych wspólników do dokonywania czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych
wspólników np.: umow spó ki, uchwa wspólników.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si :
1) spi

(zszy ) w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,

2) ponumerowa ,
3) zaparafowa .
7.

dy mog by poprawiane przez Wykonawc z utrzymaniem czytelno ci poprawionych wyra
Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz
podpisuj

8. Ofert

by

lub liczb.

parafowane w asnor cznie przez osob

ofert .

nale y z

w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach. Koperta

wewn trzna jak i zewn trzna powinna by opiecz towana nazw i adresem Wykonawcy, zaadresowana na
adres Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiada dopiski „oferta

na przetarg nieograniczony na dostaw paliwa ” oraz „nie otwiera przed dniem 25.01.2012 r. godzina
10:00”.
9. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni lub wycofa ofert . W takim
przypadku nale y powiadomi o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany lub powiadomienie o
wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej
„zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób b
kolejno ci, je li procedura ich z

otwierane w pierwszej

enia zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b

otwierane.
10. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego oznaczenia na
kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona do Wykonawcy.
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11. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s jawne od chwili ich otwarcia, z wyj tkiem
informacji stanowi cych tajemnic

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog by one
udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zastrze one informacje powinny zosta wskazane w Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz
one wraz z ofert , w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsi biorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawc w ofercie informacji zastrze onych
zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj

adne roszczenia wobec

Zamawiaj cego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje si odpowiednio.
12. Wykonawca mo e powierzy wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza powierzy
wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza w ofercie t cz

zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie ofert , która zosta a z

ona po terminie.

XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
1. Ofert nale y z

w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) w

terminie do dnia 25.01.2012 r. godzina 9:45.
2. Otwarcie z

onych ofert nast pi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu 25.01.2012 r. godzina

10:00.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cen oferty, obejmuj

ca

przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ nale y wskaza w Formularzu

oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) wraz ze wskazaniem:
1) ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa (w podziale wg rodzaju) u Wykonawcy na dzie
ca cen stanowi

10.01.2012 r.,

podstaw rozliczenia bezgotówkowych tankowa u Wykonawcy

2) deklarowanego upustu wyra onego w %, który b dzie sta y w toku realizacji umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego,
3) ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa na dzie

jego pobrania (w podziale wg rodzaju) z

uwzgl dnieniem upustu w z ./litr.
2. Cen oferty, obejmuj

ca

przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkow brutto za 1 litr paliwa z

uwzgl dnieniem upustu, stanowi cego podstaw wyliczenia ceny zamówienia nale y obliczy w sposób
wskazany w Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ). Cena oferty i ceny jednostkowe winny zawiera
podatek VAT i akcyz w nale nej wysoko ci oraz wszelkie koszty niezb dne do wykonania zamówienia, w
tym koszt wydania kart paliwowych oraz koszt ich rozliczania. Jednocze nie Zamawiaj cy o wiadcza, i w
trakcie realizacji umowy poniesie koszt wydania kart paliwowych, w przypadku gdy ich wydanie wynika z
uszkodzenia kart przekazanych przez Wykonawc z chwil rozpocz cia realizacji umowy, lub zwi zane jest z
zwi kszeniem ilo ci wydanych kart na wniosek Zamawiaj cego. Koszt tych kart nie mo e by wy szy ni
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standardowa cena kart, jak wykonawca oferuje klientom i wskazana w oficjalnych regulaminach korzystania
z kart lub ofertach handlowych Wykonawcy.
3. Cena oferty oraz ceny okre lone w Formularzu oferty maj by wyra one w PLN zgodnie z polskim systemem
atniczym, z dok adno ci

do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze

w adnej obcej walucie.
4. Oferowany upust zostanie wprowadzony do umowy i przez okres realizacji umowy nie b dzie podlega
zmianom.
5. Zaoferowane przez Wykonawc ceny, obejmuj ce ca
tylko i wy cznie do porównania cen z
rozliczenie

za realizacj

przedmiotu zamówienia, pos

Zamawiaj cemu

onych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Natomiast

dostaw nast pi na podstawie faktycznej ilo ci paliwa pobranego przez

Zamawiaj cego.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si

kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria i ich znaczenie:
CENA : 100 %
2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium poddawane s wy cznie oferty nie podlegaj ce odrzuceniu.
Zamawiaj cy przyzna maksymaln ilo

punktów (100 pkt.) ofercie, która zaoferuje najni sz cen za realizacj

zamówienia. Punkty w pozosta ych ofertach zostan wyliczone ze wzoru:
Xc =

C min
x 100 [pkt]
Ci

XC

-liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny

Cmin

-najni sza cena zaoferowana w post powaniu spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu

Ci

-cena rozpatrywanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e

da od Wykonawców wyja nie

dotycz cych tre ci

onych ofert.
5. Zamawiaj cy poprawia w tek cie oferty omy ki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.
XIV. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który z
zobowi zany przed

Zamawiaj cemu proponowan tre

najkorzystniejsz ofert , b dzie

umowy wraz z regulaminem korzystania z kart
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paliwowych (je li taki u Wykonawcy zosta przyj ty i b dzie mia zastosowanie do przedmiotowego zamówienia).
Przedstawiony przez Wykonawc wzór umowy musi zawiera i nie pozostawa w sprzeczno ci z istotnymi
postanowieniami umowy, wskazanymi w pkt XVI SIWZ.
XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Zamawiaj cy nie

da zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy, które zostan wprowadzone do jej tre ci:
1. Przedmiotem umowy jest detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR samochodów, odzi
ratowniczych i innych urz dze

tankowanych z wykorzystaniem karnistrów) rozlokowanych w siedzibie

zamawiaj cego i jego terenowych placówkach, jak i pozosta ych stacjach benzynowych Wykonawcy na
terenie kraju.
Lp.

Rodzaj paliwa

Maksymalna szacunkowa ilo
paliwa w litrach

1 Olej nap dowy

36 000

2 Benzyna Pb – 95

45 000

2. Okre lone ilo ci paliw p ynnych s ilo ciami szacunkowymi.
3. W zwi zku z ograniczeniem przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie b

przys ugiwa y

adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj cego.
4. Poszczególne rodzaje paliw p ynnych stanowi cych przedmiot umowy musz odpowiada przepisom prawa.
5. Dostawy stanowi ce przedmiot umowy realizowane s
tankowa

na zasadzie dora nych, bezgotówkowych

pojazdów Zamawiaj cego we wskazanych Stacjach Paliw Wykonawcy, upowa nionych do

bezgotówkowego wydawania paliw p ynnych, w tym na Stacjach Paliw w obszarze administracyjnym
ka dej z miejscowo ci:
Lp.

Miejscowo

1

Gdynia

2
3
4
5

winouj cie
Sztutowo
wibno (dopuszczalne oddalenie 15 km)
adys awowo

6

eba

7

Ustka

8

Dar owo

9

Ko obrzeg

10

10

Dziwnów

11

Trzebie (dopuszczalne oddalenie 15 km)

Na podstawie przedmiotowej umowy i wydanych kart paliwowych/flotowych Wykonawca umo liwia ponadto
tankowanie pojazdów Zamawiaj cego w stacjach paliw na terenie kraju, pozostaj cych w dyspozycji
Wykonawcy.
6. Strony ustalaj , e w okresie obowi zywania niniejszej umowy obowi zuj

form wynagrodzenia za

realizacj dostaw, stanowi cych przedmiot umowy jest wynagrodzenie okre lone na podstawie:
1) ceny za 1 litr tankowanego paliwa, w

ciwej dla klientów kart paliwowych

2) faktycznej ilo ci zatankowanego paliwa,
3) upustu wyra onego w %, wskazanego w ofercie wykonawcy, obowi zuj cego przez czas obowi zywania
umowy
4) ceny, o których mowa w pkt. 4 pomniejszone o upust, o którym mowa w ust .3, b

podstaw

obci enia zamawiaj cego
7. faktury zbiorcze wystawione b

na podstawie dokumentów potwierdzaj cych odbiór paliw (2 razy w

miesi cu tj. ka dego 15 – go dnia miesi ca i w ostatnim dniu miesi ca, lub raz w miesi cu).
8. Warto

przedmiotu umowy okre lona na podstawie OFERTY Wykonawcy z dnia … wynosi:

.........................................z . (s ownie: ..........................................................................................), w tym
warto

netto w kwocie …………………………………. oraz nale ny podatek od towarów i us ug VAT w kwocie

…………………………………
9.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w nale nej wysoko ci oraz wszystkie
koszty sk adaj ce si na wykonanie przedmiotu umowy z nale yt staranno ci .

10.

W przypadku rozliczania dostaw paliw przy pomocy kart paliwowych, wystawianych na dan osob
fizyczn lub numer rejestracyjny pojazdu wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty obs ugi systemu, w
szczególno ci: koszty wydania kart paliwowych, koszty przekazywania raportów, prowizje i inne.
Jednocze nie Zamawiaj cy o wiadcza, i w trakcie realizacji umowy poniesie koszt wydania kart
paliwowych, w przypadku gdy ich wydanie wynika z uszkodzenia kart przekazanych przez Wykonawc z
chwil rozpocz cia realizacji umowy, lub zwi zane jest z potrzeb zwi kszenia ilo ci wydanych kart na
wniosek Zamawiaj cego. Koszt tych kart nie mo e by

wy szy ni standardowa cena kart, jak

wykonawca oferuje klientom i wskazana w oficjalnych regulaminach korzystania z kart lub ofertach
handlowych Wykonawcy.
11.

Rozliczenie za realizacj przedmiotu umowy nast powa b dzie sukcesywnie, w oparciu o faktury
zbiorcze

12.

atno

nale no ci z tytu u dostawy paliwa dokonywana b dzie przez Morsk S

Poszukiwania i

Ratownictwa w formie przelewu w terminie 21 dni licz c od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiaj cego.
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13.

Do ka dej faktury zbiorczej, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowi zany jest do czy ni ej
wymienione informacje:

1) dat i godzin pobrania paliwa,
2) rodzaj pobranego paliwa,
3) ilo

pobranego paliwa,

4) cen 1 litra paliwa z momentu tankowania pojazdu,
5) cen 1 litra paliwa w dniu tankowania, przyj

do rozliczania kart paliwowych

6) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko kierowcy i nr karty flotowej / paliwowej
14.

Strony zgodnie ustalaj , i Wykonawca zobowi zany jest zap aci na rzecz Zamawiaj cego kary umowne w
wysoko ci;
1) 10% warto ci netto przedmiotu umowy okre lonej w par.…. umowy ( warto

realizacji zamówienia

/umowy) w przypadku odst pienia Wykonawcy od umowy,
2) 10% warto ci netto przedmiotu umowy okre lonej w par. ..….. umowy ( warto

realizacji zamówienia

/umowy) w przypadku rozwi zania umowy z winy Wykonawcy.
15.

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kar umownych z wynagrodzenia.

16.

Wszelkie zmiany do umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

17.

Strony uzgadniaj , i wprowadzanie zmian do wykazów: Wykaz pojazdów, wykaz upowa nionych osób, nie
stanowi zmian tre ci umowy i nie wymaga sporz dzenia aneksu do umowy.

XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o udzielenie
zamówienia.
1.

rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie

szkod

w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy.
2.

Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Odwo uj cego.

3. Odwo anie powinno wskazywa czynno
niezgodno

lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si

z przepisami ustawy, zawiera

zwi

e przedstawienie zarzutów, okre la

danie oraz

wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
4. Odwo anie wnosi si

do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w
taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu.
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6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa Zamawiaj cego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on
zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno

albo dokonuje

czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.
8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2
ustawy.
9. Odwo anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej
podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10
dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie

specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi si w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi

wiadomo

o

okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI ustawy.

Za czniki:
1. Formularz oferty – Za . nr 1 do SIWZ;
2.

wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3.

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Wzór wykazu stacji paliw – Za . nr 4 do SIWZ.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/PN/01/2012

Za cznik nr 1
do SIWZ
Formularz oferty

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w
wskazanych miejscowo ciach
Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia

Dane dotycz ce Wykonawcy:
Firma: …………………..…………………………………………………………..………..…………………….
Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………..
NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
Nr faksu:1 ……………..……………………
Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..
W nawi zaniu do og oszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymaga Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zobowi zuj si do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w
post powaniu o sygnaturze NZ-NT/I/PN/01/2012

na nast puj cych warunkach:

1. Oferuj wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena
jednostkowa za
Maksymalna
1 litr paliwa
ilo litrów
brutto na dzie
10.01.2012r

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

3

1.

Olej Nap dowy

36 000

4

Warto
Cena jednostkowa
upustu
brutto za 1 litr
Cena brutto za realizacj
udzielonego
paliwa
ca ci zamówienia w zakresie
przez
pomniejszona o
danego rodzaju paliwa
Wykonawc
upust zaoferowany
w
przez Wykonawc
procentach
5
6
7

1

Nale y wskaza nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada)
2
Nale y wskaza adres poczty elektronicznej, na któr Zamawiaj cy b dzie przesy o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada)
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2.

Benzyna E 95

45 000
razem

2. Ca kowita warto

przedmiotu brutto zamówienia wynosi: ………………………… z otych

(s ownie: ………………………………………………………………………………………….…………...)
w tym: warto

netto w kwocie ………………………z otych, oraz obowi zuj cy podatek VAT wynosz cy

:................................. z otych
3. O wiadczam, e:
1) oferowany upust przez okres realizacji umowy nie b dzie podlega zmianom,
2) przedmiot zamówienia zrealizuj

sam / cz

lub ca

zamówienia powierz podwykonawcom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………..…………………………………………….3

4. Zastrzegam / nie zastrzegam4 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu do informacji zawartych w
ofercie, i nie mog

by

one udost pniane innym uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj

nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:
.....................................................................................................................................................................................
5. Oferta zosta a z
6. Integraln cz

ona na .......... ponumerowanych stronach.
oferty stanowi nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................
5) ………………………………….
……………………………
Miejscowo , data

3

4

…………….…………………………
(czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych
lub imienna piecz tka i podpis)

Niepotrzebne skre li . W przypadku wykonywania ca ci lub cz ci zamówienia przez podwykonawców nale y wskaza cz
zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
W przypadku zastrze enia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy nale y wymieni informacje zastrze one stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa oraz zabezpieczy je zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/PN/01/2012

Za cznik nr 2
do SIWZ

O WIADCZENIE
WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w
wskazanych miejscowo ciach

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam, e spe niam
warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/PN/01/2012

Za cznik nr 3
do SIWZ

O WIADCZENIE
WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w
wskazanych miejscowo ciach
Uczestnicz c

w

niniejszym

post powaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

o wiadczam,

e brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z pó n. zm.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Za . nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: NZ-NT/I/PN/01/2012

Wykaz stacji paliw realizuj cych przedmiot zamówienia
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w
wskazanych miejscowo ciach

W celu wykazanie, i

Wykonawca b dzie realizowa przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ,

o wiadczam, dysponuj

Stacjami Paliw upowa nio nymi do bezgotówkowego wydawania paliw

p ynnych, w t ym zlokalizowanymi w obszarze administracyjnym miejscowo ci wskazanych w SIWZ
(z zastrze eniem miejscowo ci Trzebie i

wibno – dopuszczalne oddalenie – 15km), zgodnie z

poni szym wykazem:

Adresy Stacji Paliwowych zlokalizowanych w obszarze administracyjnym miejscowo ci
wskazanych w siwz:

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

…………………………………….
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

………………………………………
podpis Wykonawcy
( osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)
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