Postępowanie nr NZ-ET/I/PN/03/15
Gdańsk, dnia 21.01.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.)
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-6

ZATWIERDZAM:
Dyrektor
/-/
Marek Długosz
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II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw polegająca na detalicznym zaopatrywaniu w paliwa
samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, łodzi ratunkowych, sprzętu przenośnego
i agregatów, również przy użyciu zbiorników przenośnych - kanistrów, jednostek Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa na obszarze całego kraju, a w szczególności w miejscowości: Gdynia,
Świnoujście, Sztutowo, Świbno, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów, Trzebież
w ilości:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Szacunkowa ilość roczna

Łączna ilość w okresie
trwania umowy

1

Benzyna E-95

13 000 litrów

Nie więcej niż 40 000 litrów

2

Olej napędowy

15 000 litrów

Nie więcej niż 47 000 litrów

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
09132000-3 benzyna
09134200-9 olej napędowy
2. Wykonawca zapewni możliwość całodobowego tankowania:
a) w miejscowościach:
Lp.

Miejscowość

1

Gdynia

2

Świnoujście

3

Sztutowo

4

Świbno (dopuszczalne oddalenie 15 km)

5

Władysławowo

6

Łeba

7

Ustka

8

Darłowo

9

Kołobrzeg

10

Dziwnów
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11

Trzebież (dopuszczalne oddalenie 15 km)

b) na terenie całego kraju - Zamawiający wskazuje, iż poza stałym tankowaniem w powyższych
miejscowościach, związanym bezpośrednio z działalnością statutową MSPiR, potrzeby Zamawiającego
obejmują również tankowanie pojazdów przemieszczających się na terenie całego kraju.
3. Ilości paliwa określone w pkt 1. są szacowanymi ilościami maksymalnymi. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega, że minimalna ilość zamówiona obejmie 60 % wskazanych ilości, z zastrzeżeniem
że wynagrodzenie za realizację zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy
wskazanej w umowie. W przypadku zakupu mniejszej ilości niż wskazana w pkt 1. Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że może realizować umowę do wyczerpania maksymalnej wartości umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z przepisami prawa i ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia i ewentualne skutki złej jakości
paliwa.
6. Zamawiający wymaga, by dostawy były realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych
tankowań sprzętu MSPiR: samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, łodzi ratowniczych
oraz zbiorników przenośnych (kanistrów), we wszystkich Stacjach Paliw Wykonawcy upoważnionych
do bezgotówkowego wydawania paliw płynnych, w tym przynajmniej w po jednej stacji paliw w
obszarze administracyjnym każdej z miejscowości wskazanych w pkt 2, z zastrzeżeniem miejscowości
Świbno i Trzebież - dopuszczalne oddalenie 15 km. Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia
może być realizowany przy zastosowaniu: kart flotowych, paliwowych lub innych równoważnych
rozwiązań, jednakże z uwagi na charakter pojazdów wymagane jest, by karty te były wydawane
odpowiednio na: numer rejestracyjny pojazdu MSPiR, na okaziciela lub osoby fizyczne, w zależności od
potrzeb zamawiającego.
7. Limity dzienne tankowania dla poszczególnych pojazdów, łodzi i zbiorników przenośnych określone zostały
w Rozdziale XVI SIWZ i odpowiednio zostaną przeniesione do umowy.
8. Przez Stacje Paliw Wykonawcy Zamawiający rozumie stacje paliw przy użyciu których zamówienie
będzie realizowane, bez wskazania formy prawnej powiązania pom. stacją a Wykonawcą.
9. MSPiR przekaże Wykonawcy w toku realizacji umowy wykaz pojazdów oraz spis pracowników
upoważnionych do zaopatrywania jednostki MSPiR w paliwa płynne, oraz ilość kart typu „na
okaziciela” i kart imiennych.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż jeżeli do
wykonania powierzonego zakresu koniecznym jest posiadanie uprawnień do wykonania określonej
działalności, zakres ten wykonać może jedynie podmiot posiadający wymagane uprawnienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Od daty podpisania umowy przez szacunkowy okres 36 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania
wartości umowy. Zamawiający wskazuje, że w przypadku gdy wartość umowy nie zostanie
wyczerpania w szacunkowym terminie 36 miesięcy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu
realizacji umowy do wyczerpania jej wartości.
2. Zamawiający wymaga, by karty flotowe/paliwowe upoważniające do tankowania paliwa, były wydane
Zamawiającemu najpóźniej do 15 marca 2015r. Termin ten może ulec przesunięciu, w przypadku gdy
trwająca procedura udzielenia zamówienia uniemożliwi zawarcie umowy do końca lutego 2015r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, w tym posiadają
uprawnienie do prowadzenia działalności określone przepisami prawa (koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, wydaną przez Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89
poz. 625 z późn. zm.)
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie

zamówienia.

W takim

przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika

do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone
w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym
mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 Pzp.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
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i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnienie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.
6. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia
Wykonawcy i odrzucenia oferty.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do
oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć
oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wskazuje, iż badanie spełnienia warunku posiadania uprawnień oparte zostanie o treść
oświadczenia złożonego w trybie art. 22 Pzp, z zastrzeżeniem iż w przypadku wątpliwości co do
posiadania uprawnień do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający
skieruje zapytanie zgodnie z przepisami prawa.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art 24 ust 2 pkt 5 ustawy należy dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 do
SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp
- wg Załącznika nr 5 do SIWZ
3. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o którym mowa w pkt 1.
powinno zostać złożone w oryginale.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty,
o których mowa w pkt VI.2 SIWZ.
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt V.3 SIWZ.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów
załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje
wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego
oświadczenia woli na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U.
nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt
ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej
podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ,
oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. VII.6 SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza
na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl w zakładce: zamówienia
publiczne/ogłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono
SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61
Wiesław Wilk - tel. 58 660-76-44
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX.Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami,
oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ tj.:
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1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 do
SIWZ,
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 5 do SIWZ,
4) wykaz stacji paliw - wg zał. nr 4 do siwz, lub wykaz stacji paliw wraz z ich adresami, którym
dysponuje

Wykonawca,

potwierdzający

iż

Wykonawca

będzie

realizował

zamówienia

w miejscowościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
6) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez
Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ. W przypadku
działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale
lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną
nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów
potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki
z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający dekompletację,
2) ponumerować,
3) zaparafować.
7. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń
lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta
wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana
na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiadać dopiski
„oferta na przetarg nieograniczony na dostawę paliwa ” oraz „nie otwierać przed dniem 04.02.2015 r.
godzina 11:15”.
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9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim
przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie
o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio
oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne
ofert wycofanych nie będą otwierane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona
do Wykonawcy.
11. Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz
złożone wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji
zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza
powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) w
terminie do dnia 04.02.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu 04.02.2015 r.
godzina 11:15.
XII.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ należy wskazać w
Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze wskazaniem:
1) średniej ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa (w podziale wg rodzaju) u Wykonawcy w okresie
01.01.2015-15.01.2015r
2) deklarowanego upustu wyrażonego w procentach, który będzie stały w toku realizacji umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
3) średniej ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa (w podziale wg rodzaju) u Wykonawcy w okresie
01.01.2015-15.01.2015r pomniejszonej o udzielony upust wyrażony procentowo.
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2. Cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową brutto za 1 litr paliwa z
uwzględnieniem upustu, stanowiącego podstawę wyliczenia ceny zamówienia należy obliczyć w sposób
wskazany w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). Cena oferty i ceny jednostkowe winny zawierać
podatek VAT i akcyzę w należnej wysokości oraz wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
w tym koszt wydania kart paliwowych oraz koszt ich rozliczania. Jednocześnie Zamawiający oświadcza,
iż w trakcie realizacji umowy poniesie koszt wydania kart paliwowych, w przypadku gdy ich wydanie
wynika z uszkodzenia kart przekazanych przez Wykonawcę z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy, lub
związane jest z zwiększeniem ilości wydanych kart na wniosek Zamawiającego. Koszt tych kart nie może
być wyższy niż standardowa cena kart, jaką Wykonawca oferuje klientom i wskazana w oficjalnych
regulaminach korzystania z kart lub ofertach handlowych Wykonawcy. Wydanie pierwszych kart (ok 25
szt.) związanych z rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca winien jest uwzględnić w cenie oferty
wskazującej cenę paliwa.
3. Cena oferty oraz ceny określone w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczeń w żadnej obcej walucie.
4. Oferowany upust zostanie wprowadzony do umowy i przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał
zmianom.
5. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny, obejmujące całość przedmiotu zamówienia, posłużą
Zamawiającemu tylko i wyłącznie do porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Natomiast rozliczenie za realizację dostaw nastąpi na podstawie faktycznej ilości paliwa pobranego przez
Zamawiającego
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 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 są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt) ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za
realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Xc =

Xc

C min
x 100 [pkt]
Ci

-liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny

Cmin -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Ci

-cena rozpatrywanej oferty
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W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu proponowaną treść umowy wraz z regulaminem
korzystania z kart paliwowych (jeśli taki u Wykonawcy został przyjęty i będzie miał zastosowanie
do przedmiotowego zamówienia). Przedstawiony przez Wykonawcę wzór umowy musi zawierać
i nie pozostawać w sprzeczności z istotnymi postanowieniami umowy, wskazanymi w pkt XVI SIWZ.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw polegająca na detalicznym zaopatrywaniu w paliwa
samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, łodzi ratunkowych, sprzętu przenośnego
i agregatów, również przy użyciu zbiorników przenośnych - kanistrów, jednostek Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa na obszarze całego kraju, a w szczególności w miejscowości: Gdynia,
Świnoujście, Sztutowo, Świbno, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów,
Trzebież w ilości:
L.p.

Przedmiot zamówienia

Szacunkowa ilość roczna

Łączna ilość w okresie
trwania umowy

1

Benzyna E-95

13 000 litrów

Nie więcej niż 40 000 litrów

2

Olej napędowy

15 000 litrów

Nie więcej niż 47 000 litrów

2. Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi.
3. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Poszczególne rodzaje paliw płynnych stanowiących przedmiot umowy muszą odpowiadać przepisom
prawa.
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5. Dostawy stanowiące przedmiot umowy realizowane są na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych
tankowań pojazdów Zamawiającego we wskazanych Stacjach Paliw Wykonawcy, upoważnionych do
bezgotówkowego wydawania paliw płynnych, w tym na Stacjach Paliw w obszarze administracyjnym
każdej z miejscowości:
Lp.

Miejscowość

1

Gdynia

2

Świnoujście

3

Sztutowo

4

Świbno (dopuszczalne oddalenie 15 km)

5

Władysławowo

6

Łeba

7

Ustka

8

Darłowo

9

Kołobrzeg

10

Dziwnów

11

Trzebież (dopuszczalne oddalenie 15 km)

Na podstawie przedmiotowej umowy i wydanych kart paliwowych/flotowych Wykonawca umożliwia
ponadto tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw na terenie kraju, pozostających
w dyspozycji Wykonawcy.
6.

Sprzedaż paliw na stacjach będzie realizowana kartą flotową, paliwową lub inną równorzędną. Wykaz
pojazdów oraz kierowców upoważnionych do zaopatrywania w paliwa zostanie Wykonawcy przekazany
przed rozpoczęciem realizacji umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Karty w terminie 21 dni
od przesłania wykazów.

7.

Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą formą wynagrodzenia
za realizację dostaw, stanowiących przedmiot umowy jest wynagrodzenie określone na podstawie:
a) ceny za 1 litr tankowanego paliwa, właściwej dla klientów kart paliwowych (nie wyższa niż
uwidoczniona na dystrybutorze)
b) faktycznej ilości zatankowanego paliwa,
c) upustu wyrażonego procentowo, wskazanego w ofercie Wykonawcy, obowiązującego przez
czas obowiązywania umowy

8.

Ceny, o których mowa w pkt. 7 lit. a), pomniejszone o upust, o którym mowa w ust. 7 lit c),
z uwzględnieniem faktycznej ilości zatankowanego paliwa, stanowić będą wynagrodzenie Wykonawcy
należne za dokonane tankowanie

9.

Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, w oparciu o faktury
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zbiorcze.
10. Faktury zbiorcze wystawione będą na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór paliw (2 razy
w miesiącu tj. każdego 15 - go dnia miesiąca i w ostatnim dniu miesiąca, lub raz w miesiącu).
11. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie OFERTY Wykonawcy z dnia …
wynosi: .................................zł. (słownie: .................................................................................. ), w
tym wartość netto w kwocie …………………………………. oraz należny podatek od towarów i usług VAT w
kwocie
12. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie
koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością.
13. .......................................W przypadku rozliczania dostaw paliw przy pomocy kart paliwowych,
wystawianych na daną osobę fizyczną lub numer rejestracyjny pojazdu wynagrodzenie zawiera
wszystkie koszty obsługi systemu, w szczególności: koszty wydania kart paliwowych, koszty
przekazywania raportów, prowizje i inne. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż w trakcie realizacji
umowy poniesie koszt wydania kart paliwowych, w przypadku gdy ich wydanie wynika z uszkodzenia
kart przekazanych przez Wykonawcę z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy, lub związane jest z
potrzebą zwiększenia ilości wydanych kart na wniosek Zamawiającego. Koszt tych kart nie może być
wyższy niż standardowa cena kart, jaką wykonawca oferuje klientom i wskazana w oficjalnych
regulaminach korzystania z kart lub ofertach handlowych Wykonawcy.
14. .......................................Płatność należności z tytułu dostawy paliwa dokonywana będzie przez
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
15. .......................................Do każdej faktury zbiorczej, o której mowa w pkt 10, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć niżej wymienione informacje:
a)

datę i godzinę pobrania paliwa,

b)

rodzaj pobranego paliwa,

c)

ilość pobranego paliwa,

d)

cenę 1 litra paliwa z momentu tankowania pojazdu,

e)

cenę 1 litra paliwa w dniu tankowania, przyjętą do rozliczania niniejszej umowy (cena
z dystrybutora lub cena przyjęta przez wykonawcę do rozliczeń kart paliwowych jednak nie
wyższa niż uwidoczniona na dystrybutorze w chwili tankowania, pomniejszona
o zaoferowany upust)

f)

numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko kierowcy i nr karty flotowej / paliwowej

16. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kary
umowne w wysokości;
a)

10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w par.….

umowy ( wartość realizacji

zamówienia /umowy) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy,
b)
10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w par. ..….. umowy ( wartość realizacji
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zamówienia /umowy) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b. zamówienie będzie realizowane niezgodnie z przepisami prawa, w tym parametry
dostarczanego paliwa nie będą spełniać wymaganych przepisami prawa norm;
c. Wykonawca w rozliczeniach i fakturze będzie wskazywał ceny sprzedaży wyższe niż ceny
uwidocznione na dystrybutorze w dniu tankowania.
18. W przypadku określonym w pkt 17 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części umowy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.
20. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
21. Zamawiający w toku realizacji umowy przekaże Wykonawcy wykaz pojazdów oraz listę pracowników
upoważnionych do zaopatrywania jednostek MSPiR w paliwa płynne oraz ilość kart typu
"na okaziciela" i kart imiennych.
22. Strony uzgadniają, iż wprowadzanie zmian do wykazów: Wykaz pojazdów, wykaz upoważnionych
osób, nie stanowi zmian treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
23. Limity dzienne tankowania dla poszczególnych pojazdów:
a) samochody osobowe - nie więcej niż 150 litrów E - 95 lub ON dziennie
b) samochody ciężarowe i dostawcze - nie więcej niż 400 litrów E-95 i 300 litrów ON dziennie
c) Kierownik Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Świnoujściu - nie więcej niż 100 litrów E - 95 i
150 litrów ON dziennie
24. W sytuacjach szczególnych (długotrwałe akcje ratownicze) Zamawiający powinien mieć możliwość
natychmiastowego powiadomienia wykonawcy o zwiększeniu limitu tankowania dla wskazanych
pojazdów.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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3)odrzucenia oferty Odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. 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.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ 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.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy
Załączniki:
1. Formularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Zał. nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 3 do SIWZ;
4. Wzór wykazu stacji paliw - Zał. nr 4 do SIWZ.
5. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ET/03/201

Załącznik nr 1
do SIWZ
Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 984 z późn. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

Nazwa i adres Zamawiającego:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:...................................
Siedziba:.………………..…………………………………………………………..…………………………
….. NIP:…………………..……………… Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
nr faksu:1 ........................................; adres poczty elektronicznej2 ............................
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz
wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze NZ-ET/I/PN/03/2015 na
następujących warunkach:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

1

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada
2
Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie
z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada
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Przedmiot
zamówienia

Maksymalna
ilość litrów

A

B

Olej
Napędowy

47000

Benzyna

40000

Średnia cena
jednostkowa za
1 litr paliwa
brutto u
Wykonawcy w
na okresie
1.01.2015 15.01.2015r

Wartość upustu
udzielonego
przez
Wykonawcę w
procentach

C

D

Średnia cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
Paliwa
pomniejszona o
upust
zaoferowany
przez
Wykonawcę

Cena brutto za
realizację
całości
zamówienia w
zakresie
danego rodzaju
paliwa

E Cx(1-D/100)

F

BxE

RAZEM CENA BRUTTO
2. Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………… złotych
(słownie: ....................................................................................................... )
w tym: wartość netto w kwocie ………..........................………………złotych, oraz
obowiązujący podatek VAT wynoszący:.................................................................
................................złotych
3. Oświadczam, że:
1) oferowany upust w wysokości .............% przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał
zmianom,
2) przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość zamówienia powierzę
podwykonawcom ……………………………………………..…………………………………………….33

4. Zastrzegam / nie zastrzegam4 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:................................................ . Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3
Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty ...

3

wykazuję iż zastrzeżone informacje stanowią

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy
wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
4
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż w
terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Oferta została złożona na ......................... ponumerowanych stronach.
6. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Znak sprawy: NZ-ET/I/ PN/03/15
Załącznik nr 2
do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2013, poz 907,984,1047,1473 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
upoważnionej lub osób upoważnionych)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy(lub pieczątka)

(osoby

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Znak sprawy: NZ-ET/I/ PN/03/15

Załącznik nr 3
do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn.
zm.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Zał. nr 4 do SIWZ
Znak sprawy: NZ-ET/I/PN/03/15

Wykaz stacji paliw realizujących przedmiot zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

W celu wykazanie, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, oświadczam,
dysponuję Stacjami Paliw upoważnionymi do bezgotówkowego wydawania paliw płynnych, w tym
zlokalizowanymi w obszarze administracyjnym miejscowości wskazanych w SIWZ (z zastrzeżeniem
miejscowości Trzebież i Świbno - dopuszczalne oddalenie - 15km), zgodnie z poniższym wykazem:

Adresy Stacji Paliwowych zlokalizowanych w obszarze administracyjnym miejscowości
wskazanych w SIWZ:

Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

Znak sprawy: NZ-ET/I/ PN/03/15

podpis Wykonawcy
( osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 5

SIWZ
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OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
- przynależność do grupy kapitałowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013, poz 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na detaliczne
zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach
reprezentując Wykonawcę ..............................
oświadczamy że5:
*nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której
wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

.......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)

5

Adres

.....................................................
Imienna pieczątka i podpis
osoby upoważnionej lub osób upoważnionych

Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja
nt przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,
22

