Będzin, dnia 27.06.2019 r.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 74

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: dostawa
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

nr sprawy PT-2370/1/19
Opracował:
St. Inspektor
Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej
st. asp. Krzysztof Mroziński

Zatwierdzam:

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Spera
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1.
1.1

Informacja o Zamawiającym
Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
Adres: 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 74
Regon: 273072309, NIP: 625-20-40-427
Tel.: +48 32 267 50 31 do 33, Fax: +48 32 294 45 46
E-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
Adres strony internetowej http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl
Postępowanie prowadzi sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna. Osobą uprawniona
do kontaktu z Wykonawcami jest st. asp. Krzysztof Mroziński; asp. Marcel Kolasa.
Tel.: +48 32 267 50 31 do 33, wew. 563
Fax: +48 32 294 45 46

2.
2.1

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie w
trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy. Ilekroć
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie
„ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której
mowa powyżej.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych w formie
bezgotówkowych tankowań do zbiorników samochodów specjalnych, kanistrów
i sprzętu silnikowego należących do Zamawiającego, na stacjach paliw Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zakupi od wybranego
Wykonawcy następujące ilości paliw płynnych:
3.3.1 Benzyna bezołowiowa Pb 95, kod CPV 09132100-4 - 4 500 litrów
3.3.2 Olej napędowy, kod CPV 09134100-8
- 78 000 litrów
Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji wartości
oferty. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do
końca czasu trwania umowy wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu
zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
Paliwo płynne będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku
poz. 1680) oraz jednocześnie spełniać normy PN-EN 590, PN-EN 228.
Zamawiający wymaga, aby stacje paliw przewidziane do jego podstawowego
zaopatrzenia (określone w punkcie 3.9 – stacje w odległości nie większej niż 5 km w
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
3.13

3.14

3.15

3.16
3.17

jedną stronę od siedzib jednostek Zamawiającego) były czynne 24 godziny na dobę
przez siedem dni w tygodniu.
Wykonawca przystępujący do przetargu powinien dysponować siecią stacji paliw
własnych lub współpracujących z Wykonawcą na terenie całego kraju z zastrzeżeniem
treści pkt. 3.9 SIWZ.
Przez sieć „wybranych stacji” Wykonawcy należy rozumieć:
sieć stacji Wykonawcy, jeżeli posiada stacje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
minimum po jednej stacji, które znajdują się na terenie powiatu będzińskiego
w odległości nie większej niż 5 km (w jedną stronę, mierzone po najkrótszej możliwej
zgodnie z przepisami ruchu drogowego trasie dojazdu do stacji) od siedzib jednostek
Zamawiającego tj.:
3.9.1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin
3.9.2 Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ul. Warszawska 8a,
42-470 Siewierz.
Oferty wykonawców oferujących dostawy paliw nie spełniających wyżej wskazanego
kryterium (odległość stacji od jednostek zamawiającego) zostaną odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wydał dla pojazdów Zamawiającego karty
elektroniczne lub inne dokumenty, umożliwiające bezgotówkowe tankowanie (wg
potrzeb), pojazdów samochodowych w sieci stacji własnych lub współpracujących
z Wykonawcą na terenie całego kraju oraz dodatkowych kart lub dokumentów przy
pomocy których musi istnieć możliwość tankowania paliwa do kanistrów
z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. pompy, agregaty) zlokalizowanego
w siedzibie Zamawiającego.
Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów o których mowa w pkt. 3.11 SIWZ
zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych kart
paliwowych lub innych dokumentów, umożliwiających bezgotówkowe tankowanie
z możliwością ich blokady w przypadku zagubienia, wystawionych zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ, upoważniających do dokonywania bezgotówkowych
transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw. Każde tankowanie potwierdzone
zostanie paragonem.
Cyklicznie, dwa razy w miesiącu (tj. od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia każdego
miesiąca) wystawione zostaną zbiorcze faktury VAT regulujące należności za
faktycznie zakupione paliwo.
Na fakturze, o której mowa w punkcie 3.14, Wykonawca zamieści następujące
informacje:
3.15.1 Data zakupu,
3.15.2 Rodzaj i ilość pobranego paliwa,
3.15.3 Numer rejestracyjny pojazdu,
3.15.4 Cena sprzedaży paliwa według obowiązującego cennika dostawcy z dnia
tankowania,
3.15.5 Zestawienie tankowań za dany okres rozliczenia,
3.15.6 Inne wymagane prawem.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom, Wykonawca
w swojej ofercie winien wskazać, którą część będzie wykonywał podwykonawca.
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4.
4.1

5.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie
od 01.08.2019 r. do 31.12.2021 r.

zostało

zrealizowane

w

terminie

Oferty wariantowe, częściowe oraz informacja o powtórzeniu podobnych
zamówień.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5.5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.
6.1

6.2
6.3
6.4

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
6.1.1 Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy Ci występujący
wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone
w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
6.1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadanie
wymaganych przepisami prawa zezwoleń, koncesji lub licencji.
6.1.3 Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonują dostawy w zakresie paliw.
6.1.4 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
6.1.5 Spełniają warunki niniejszej SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7
ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp, może 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
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6.5

6.6

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za
wystarczające.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze
wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe tj. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu pod numerem: +48 32 294 45 46 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone
z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest
zobowiązany doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego
w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień w formie pisemnej. Przed upływem terminu
wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień, Wykonawca jest również
zobowiązany przesłać faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl kopię wyjaśnień lub uzupełnień, które
zamierza przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania
powinny być sformułowane na piśmie (list polecony, fax, e-mail) opatrzonym nazwą
i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone
zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na
stronie internetowej i przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania. Wyjaśnienia treści specyfikacji będą stanowić integralną część SIWZ.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny
być przekazywane przez Wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu
+48 32 294 45 46 lub email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
jest oznaczone znakiem: PT-2370/1/2019. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: st. asp. Krzysztof Mroziński
oraz asp. Marcel Kolasa.
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8.
8.1
8.2

9.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
Opis sposobu przygotowywania ofert

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
9.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1 do
SIWZ, co do treści oraz formy.
9.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:
9.3.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2.
9.3.2 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12 – 23 i ust.5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – załącznik nr 3.
9.3.3 Wypełniony formularz „Wykaz stacji paliw” – załącznik nr 4.
9.3.4 Wypełniony formularz „Wykaz wykonanych dostaw paliw w okresie ostatnich
trzech lat” – załącznik nr 5.
9.3.5 Wypełniony formularz „Wykaz ilości stacji w powiecie będzińskim
umożliwiających bezgotówkowe tankowanie – załącznik nr 7.
9.3.6 Wypełnioną informację w związku z poleganiem
na zasobach innych
podmiotów– załącznik nr 9.
9.3.7 Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
9.3.8 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający
wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do
pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. z 2018 r.
poz. 986 z późn. zm.) albo Odpisu elektronicznego z CEIDG zgodnie z Ustawą
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).
9.3.9 Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
etc. powinny być podpisane przez Wykonawcę.
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9.3.10 Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną
pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
9.3.11 Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.
9.3.12 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać
w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane.
Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania
ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały
ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął
w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale,
oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
zawartych
w szczególności
w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie
tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa
powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę
wyjaśnień lub uzupełnień.
9.3.13 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Będzinie
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin oraz opisane:
Oferta na zadanie „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.” Nie otwierać przed dniem 12.07.2019 r.
do godz. 12:30.
10.

Miejsce i termin składania ofert.

10.1 Oferty należy składać osobiście lub doręczyć pocztą listem poleconym na adres:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ,
42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 74 w terminie do 12.07.2019 r.
godz.12:00.(ostateczna data i godz. doręczenia)
10.2 Oferty przyjmowane będą w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Będzinie przy
ul. Modrzejowskiej 74, w godz. od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku
do piątku.
10.3 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta ta winna być oznakowana następująco:
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10.3.1 Zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera,
10.3.2 Zawierać nazwę przedmiotu zamówienia z dopiskiem określonym w pkt. 9.3.11
10.3.3 Jeśli oferta zostanie przesłana pocztą należy na kopercie dopisać:
„Oferta - dostarczyć do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Będzinie,
Oferta na zadanie „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.” Nie otwierać przed dniem
12.07.2019 r. do godz. 12:30.
10.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert
w przypadkach określonych w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. W takim przypadku wszystkie
prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
10.5 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty, po
terminie przewidzianym na wniesienie odwołania.
11.

Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert.

11.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Będzinie przy
ul. Modrzejowskiej 74, w sali sztabowej w dniu 12.07.2019 r., o godz. 12:30.
11.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy.
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofercie.
11.4 Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta również informację o tym,
które dokumenty zostały zastrzeżone przez Wykonawcę jako niejawne w rozumieniu
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca zastrzegł takie dokumenty.
11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
11.5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
11.5.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
11.5.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
12.

Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1 Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym również wszelkie koszty towarzyszące.
12.2 Ceną danej oferty jest cena brutto całkowitej wartości zamówienia wpisana
w formularzu ofertowym, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zadania a w szczególności należne podatki i opłaty. Podstawą obliczenia wartości oferty
jest średnia cena paliw w czerwcu 2019 r. na stacjach wykonawców spełniających
kryteria określone w pkt. 3.9 SIWZ.
13.

Opis sposobu oceny oferty.
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13.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie wymienionych w niniejszej specyfikacji dokumentów i oświadczeń
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane
pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także czy
informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób
oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na
podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w SIWZ zgodnie
z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
13.2 Określone przez Wykonawcę ceny paliw posłużą do wyboru oferty najkorzystniejszej,
natomiast Zamawiający będzie płacił za pobrane paliwo cenę obowiązującą w danej
stacji w dniu dokonywania zakupu z zastosowaniem upustu podanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
13.3 Zamawiający będzie oceniał ofertę według następującego kryterium:

Nr:
1.
2.

3.
4.

Nazwa kryterium:
Waga:
Cena (koszt)
60 %
Łączna odległość od siedziby Zamawiającego
i Posterunku w Siewierzu do najbliższych stacji
20%
w kilometrach spełniających kryteria pkt 3.9
Ilość stacji w powiecie będzińskim umożliwiających
bezgotówkowe
tankowanie
za
pomocą
kart 15%
elektronicznych lub innych dokumentów
Upust cenowy
5%

13.4 Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium: Wzór:
1.
Wart. punktacji Pc=Cmin / Co x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów w kryterium cena
Cmin – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach
na zadania objęte przetargiem
Co – cena brutto zawarta w badanej ofercie
2.
Wart. punktacji Po=Omin / Oo x 20
gdzie:
Po – ilość punktów w kryterium odległość
Omin – najkrótsza łączna odległość w badanych ofertach
3.

Oo – odległość w badanej ofercie
Wart. punktacji Ps=So / Smax x 15
gdzie:
Ps – punkty w kryterium ilość stacji w powiecie będzińskim
So – ilość stacji w powiecie będzińskim dla badanej oferty

4.

Smax – ilość stacji w ofercie o największej ilości stacji
Wart. punktacji Pu=Uo / Umax x 5
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gdzie:
Pu – punkty w kryterium upust cenowy
Uo – upust dla badanej oferty
Umax – upust maksymalny w badanych ofertach
13.5 Obliczenie łącznej ilości punktów oferty (P) następuje poprzez zsumowanie
poszczególnych wartości punktowych Pc,Po,Ps,Pu.
13.6 Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
otrzyma największą łączną liczbę punktów.
13.7 Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
14.

Rozstrzygnięcie postępowania.

14.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów
przyjętych w przetargu, spośród wszystkich ofert spełniających wymagania
specyfikacji.
14.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
14.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
14.2.2 Wykonawcach, których oferty zastały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
14.2.3 Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
14.2.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.3 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
14.4 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
15.

Udzielenie zamówienia

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
15.2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 94 ustawy Pzp.
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15.3 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.

Wadium

16.1 W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
17.

Kary umowne

17.1 Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we
wzorze umowy.
18.

Termin płatności

18.1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w okresach
rozliczeniowych od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, płatne
w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się dzień otrzymania
faktury od Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.
19.

Wzór umowy

19.1 Wzór umowy określony został w załączniku nr 8 do SIWZ.
20.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

20.1 Środki ochrony prawnej określone są w Ustawie Pzp 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 Pzp.
20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty.
20.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
20.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.
20.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
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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.
20.7 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.
20.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
20.9 Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
20.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
20.11 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.
20.12 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.10 i 20.11 SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
20.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
20.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
20.15 Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
21.

Ochrona danych osobowych, inne informacje

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE 119 z dn.
04.05.2016r. zwane dalej RODO, informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Będzinie (42-500), ul. Modrzejowska 74, Tel.: +48 32 267 50 31 do 33,
Fax: +48 32 294 45 46, E-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl, Adres strony internetowej
http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl
2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa paliw płynnych
dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
3.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
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4.Państwa dane będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Obowiązek podania Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6.W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
7.Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących zgodnie
z art.15 RODO.
8.Posiadają Państwo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art.16
RODO.
9.Posiadają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art.18 ust. 2 RODO.
10.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.
11.Nie przysługuje Państwu w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych.
12.Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa
w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.

Załączniki:
zał. nr 1 - wzór oferty Wykonawcy
zał. nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
zał. nr 4 - wykaz stacji paliw spełniających kryteria zawarte w pkt. 3.9 SIWZ
zał. nr 5 - wykaz wykonywanych dostaw paliw w okresie ostatnich trzech lat
zał. nr 6 - wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych
zał. nr7 - wykaz ilości stacji w powiecie będzińskim umożliwiających bezgotówkowe
tankowanie
zał. nr 8 - wzór umowy
zał. nr 9 - informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
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Załącznik nr 1
do SIWZ

Nr sprawy PT-2370/1/19

OFERTA
……………………………..
pieczęć Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………

Fax ………………………………….

Regon …………………………..
NIP ……………………………..
W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986
z późniejszymi zmianami) na: „Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie” przedstawiam obliczenie wartości
zamówienia w oparciu o średnią cenę paliw z czerwca 2019 r.
Lp.
Rodzaj
Ilość paliwa
Średnia cena
Upust na
Wartość brutto
paliwa
w okresie 3
brutto za 1 litr
1 litrze [zł]
[zł]
lat [litr]
paliwa w
czerwcu 2019 r.
1
2
3
4
5
6=3x(4-5)
1

PB 95

4500

2

ON

78000

RAZEM

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających
wyliczenie przedstawionych cen paliw zawartych w powyższym zestawieniu.
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W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Oferuje:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
za kwotę: ………………………………….. zł brutto,
słownie:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………… złotych brutto,
2) termin realizacji zamówienia od 01 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2021 roku,
3) akceptuję warunki płatności - 14 dni od daty sprzedaży, za którą uważa się dzień
otrzymania
faktury
przez
Zamawiającego,
przelewem
na
konto
..................................................................................................................................
4) w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz postawione
w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń.
3. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczam, że wybór naszej oferty nie
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
4. Zastrzegamy, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:
........................................................................................................................................
5. Akceptuję warunki zawarte w projekcie umowy.
6. Uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

dnia .........................................
...............................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 2
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
dot. postępowania na:
„Dostawę paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), w tym dotyczące:
1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia .........................................
...............................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 3
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
dot. postępowania na:
„Dostawę paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania
zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

dnia .........................................

…...........................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 4
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz stacji paliw spełniających kryteria zawarte w pkt. 3.9 SIWZ
dot. postępowania na:
„Dostawę paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”

Adres siedziby
Zamawiającego

Adres najbliższej stacji paliw Odległość
Dostawcy
w kilometrach

1

2

3

Dostępność
stacji 24 h/7dni
4

KP PSP Będzin,
ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin
Posterunek KP PSP
Będzin,
ul. Warszawska 8a
42-470 Siewierz,

dnia .........................................

…...........................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 5
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw paliw, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
(dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanych)

Lp.

Przedmiot zamówienia
charakterystyka wykonanej dostawy

Całkowita
wartość
(brutto)

Terminy
wykonania
od – do dzień,
miesiąc, rok

Miejsce
wykonywania,
nazwa
Zamawiającego

dnia .........................................

…...........................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 6
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

Wykaz pojazdów samochodowych uprawnionych do tankowania .
Stan na dzień 01czerwca 2019 r.
Lp. Marka pojazdu samochodowego
1
2
1. RENAULT
D 14
2. RENAULT
M240
3. RENAULT
KERAX
4.
RENAULT
M 300
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr rejestracyjny
3
SBE HR94
SBE 14109
SBE 91GF
SBE 54998

VOLVO
FM 12
STEYR
RW-2
SSANGYONG
REXTON
LAND ROVER
FREELANDER II
OPEL
ASTRA II
OPEL
VIVARO
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
Dodatkowo 2 karty na okaziciela

SBE F348
SBE 3998A
SBE 2998A
SBE 25663
SBE M057
SBE WE98
SBE SE98

Uwagi
4
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
Post. Siewierz
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin
KP PSP Będzin

dnia .........................................

.......................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 7
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz ilości stacji w powiecie Będzińskim umożliwiających bezgotówkowe tankowanie
za pomocą kart elektronicznych lub innych dokumentów
Lp.

Adres stacji w powiecie Będzińskim umożliwiającej bezgotówkowe
tankowanie za pomocą kart elektronicznych lub innych dokumentów

dnia .........................................

…...........................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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Załącznik nr 8
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

UMOWA Nr PT-2371/1/2019 - wzór
zawarta w dniu: ..................2019 r.
pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin, nr NIP : 625-20-40-427 i REGON : 273072309, zwaną
w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Spera - Komendant Powiatowy
a firmą :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
reprezentowaną przez :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonania wyboru dostawcy paliw pędnych w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa benzyny bezołowiowe PB95 oraz olej
napędowy ON, zwane dalej paliwami.
2. Wynagrodzenie ustala się na podstawie ilości faktycznie pobranego paliwa oraz
wystawionych dokumentów sprzedaży.
3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie
od 01.08.2019 r. do 31.12.2021 r.
4. Sprzedaż odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego poprzez
tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów mechanicznych Zamawiającego
i do kanistrów.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzedaż paliw spełniających aktualne normy
polskie i europejskie i za każde odstępstwo ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Zamawiającego.
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6. Łączna wartość brutto za pobrane paliwa w okresie trwania umowy nie powinna
przekroczyć …………….......................................................................................... .
§2
Rozliczenia za sprzedawane paliwa dokonywane będą wg aktualnych cen na danej stacji
w dniu wydania paliwa z zastosowaniem upustu podanego przez Wykonawcę w Formularzu
oferty (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
§3
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy Wykonawcą,
a osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do odbioru paliw, na podstawie
bezgotówkowych kart elektronicznych, potwierdzona paragonem.
2. Ewidencja wydanych paliw będzie prowadzona w zestawieniach stanowiących
nieodłączną część faktury i zawierać będzie następujące informacje:
 datę pobrania,
 nr rejestracyjny tankowanego pojazdu i nazwisko pobierającego,
 ilość i rodzaj pobranego paliwa,
 cena jednostkowa paliwa,
 wartość pobranego paliwa.
3. Fakturowanie następować będzie w okresach rozliczeniowych od 01 do 15 i od 16 do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
4. Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty za sprzedane paliwa w ciągu 14 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy ………………………………………………………........................................
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§4
W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.
Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje
zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił
do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy.
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§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony i będą
dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku bezskutecznego
wyczerpania drogi postępowania
polubownego,
ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część przedmiotowej umowy.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5%
wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego oraz w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy .
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. Kara płatna jest w terminie 7 dni od daty doręczenia
wezwania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
§9
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………………….

………………………………………………
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Załącznik nr 9
do SIWZ

Nr sprawy: PT-2370/1/19

.....................................................
pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW
dot. postępowania na:
„Dostawę paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów, dla którego/ych nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia: ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...........................

dnia .........................................
...............................................................................
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
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