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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. .
poz. 2164, ), dalej zwanej „Pzp”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:
„Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników
pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo, w okresie od
01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.12.2018
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1.

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo, (pow. płoński, woj. mazowieckie)
REGON 130378054; NIP 567-179-04-40
tel. 23/6611091, fax. 23/6611071,
e-maill: zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl ,www.bip.gminababoszewo.pl
30
30
30
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7 - do 15 , czwartek od godz. 7
oo
do 17
2.

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Przetarg nieograniczony.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług
(poniżej kwoty 221 000 euro kwota określonej w § 1 ust.1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Dz.U.
2017.poz. 2479)
3.Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w
sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostką
obsługującą jednostki organizacyjne Gminy Baboszewo jest Urząd Gminy Baboszewo. Zakres
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej obejmuje m.in. prowadzenie obsługi
administracyjnej w zakresie zamówień publicznych.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.1. Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do
zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3.2.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

09.13.41.00-8 - olej napędowy
09.13.21.00-4 - benzyna bezołowiowa
09.13.30.00-0 - skroplony gaz ropopochodny LPG
3.3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

3.3.1. Część I zamówienia:
3
3
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 52 000 dm oleju napędowego i 900 dm
benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3

1) OLEJ NAPĘDOWY 52 000 dm , w tym:
3

Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo - 23.000 dm
a) samochód osobowy Peugeot Partner Tur Nr rej. WPN EN38
b) samochód dostawczy Fiat Ducato Maxi Nr rej. WPN 1N75
c) samochód ciężarowy MAN Nr rej. WPN FW36
d) BUS Fiat Ducato Nr rej. WPN8E11
e) autobus szkolny „AUTOSAN” Nr rej. WPN1E88
2
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f) MAN TGM 18.280 nr rej. WPN 1N80
g) Citroen Jumper 1.9 TD, Nr rej WPN 10PY
h) Star 244 Nr rej WPF 7402
i) Star 244 Nr rej CAK 3146
j) Star 200 Nr rej CAK 2663
k) MAN TGM 18.290, Nr rej WPN38H6
l) Star 244 Nr rej. WPF7380
ł) Mercedes-Benz Sprinter Nr rej. WPN NE57
Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 29.000 dm
a) samochód dostawczy FIAT DUCATO WPN 20E4
b) autobus „AUTOSAN” Nr rej. WPN 40RS
c) koparko-spycharka CATERPILLAR Nr rej. 432D
d) koparko-spycharka CATERPILLAR Nr rej. 444F
e) ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 59AT
f) ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 5V98
g) agregat prądotwórczy
2) BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95 - 900 dm

3

3

Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo - 550 dm

3

a) agregat prądotwórczy i inne urządzenia
2) Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 350 dm

3

a) Fiat Doblo Cargo Maxi Nr rej. WPNKJ96
b) agregat prądotwórczy i inne urządzenia
3.3.2. Część II zamówienia:
3
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 1500 dm gazu płynnego LPG (autogazu)
do pojazdu stanowiącego własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.
3

1) LPG (aotogaz) - 1500 dm , w tym:
3
Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 1500 dm
a)Fiat Doblo Cargo Maxi - Nr rej. WPNKJ96
3.4.Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe określone w
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 ze zm. ) oraz być zgodne z normami:
CZĘŚĆ I
PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego,
PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej 95.

CZĘŚĆ II
PN-EN 589:2004(U) dla gazu LPG stosowanego jako paliwo do silników samochodowych,

4.

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy tj. od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

4.1.
5.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia
z postępowania.
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

3

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1
Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);
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b)
5.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

przez

zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1.

5.3.

określone

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)

zdolności technicznej lub zawodowej



określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

5.2.4.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia działalności, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli
wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz.755),

5.3.2.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli:
a) składając ofertę na część pierwszą lub obie części zamówienia - wykaże, że
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia minimum 100 000 PLN,
b) składając ofertę tylko na drugą część zamówienia – złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym
wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego (w okresie realizacji
zamówienia):
1) dysponuje stacją paliwową umożliwiającą tankowanie bezpośrednio do zbiorników
pojazdów czynną minimum przez sześć dni w tygodniu ( pon.-sob.) w godzinach od
00
oo
7 do 17 .
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a) Część I zamówienia:
- co najmniej jedno stanowisko do tankowania pojazdów z dystrybutora oleju
napędowego/ benzyny bezołowiowej 95, posiadającego aktualną legalizację
Państwowego Urzędu Miar – w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego.
b) Część II zamówienia:
- co najmniej jedno stanowisko do tankowania pojazdów z dystrybutora LPG,
posiadającego aktualną legalizację Państwowego Urzędu Miar – w odległości nie
większej niż 15 km od siedziby zamawiającego.
5.3.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.

5.3.5.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.6.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

5.3.7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o których mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

5.3.9.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1)

5

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt 1 SIWZ.
5.4.

6

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. 208 poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 2017 r. poz. 1463),

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017, poz. 2206);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

czynności
przewagę
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8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U.2018, poz. 703);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017 r., poz.229), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.5.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1)

6.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017, poz.1508) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017, poz.2344);

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. W celu potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualnej
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne,
6.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów
potwierdzających, że:
1) Wykonawca składający ofertę na część pierwszą lub na obie części zamówienia posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100 000 PLN,
2)Wykonawca składający ofertę tylko na część II zamówienia nie przedkłada Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających,
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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6.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
6.4.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od Wykonawcy
1)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami – wzór załącznik nr 5.1 (część 1 zamówienia) i 5.2. (część 2 zamówienia) do
SIWZ
6.5.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na zł. wg
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie zamówień publicznych.
6.6.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
6.7.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, i innych
informacji o których mowa w art.86 ust.5 pkt 3 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
6.8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.6. SIWZ:
1)

ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9.Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8. ppkt SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.9. SIWZ stosuje się.
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6.11.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.12.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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 sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.13.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 Pzp.
6.14.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionego w pkt 6.6. SIWZ.
7.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego.
Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

8.

Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
8.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzory oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz
Załącznik nr 3 do SIWZ.
8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp.
8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Pzp.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert
w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wzywa wykonawcę (na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp), którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017, poz. 570).
8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §
5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.9. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8.12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
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8.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. SIWZ, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
8.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.18. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.19. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8.20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
8.21. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.22. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017, poz.1481), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

11

Zamawiający – GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071, email: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl ; Adres strony internetowej: http://www.bip.gminababoszewo.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa(sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń
stanowiących własność Gminy Baboszewo, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.12.2018

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2017, poz.1219 ).
9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a)

w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz w w zakresie
procedury Pan Zbigniew Suliński – Specjalista w Referacie OAiZP:


e-mail: zp@gminababoszewo.pl;



numer faxu: 236611071

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
11.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
12
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12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa (sukcesywny zakup na
stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn
i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo – w okresie od 01 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.” Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.12.2018
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn.
„Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do
zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy
Baboszewo – w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”
Oznaczenie sprawy:OAiZP.271.1.12.2018.
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa
(sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do
zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy
Baboszewo – w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Oznaczenie
sprawy: OAiZP.271.1.12.2018. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
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Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie
może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130
Baboszewo, Kancelaria Ogólna,

b)

termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 r., do godz. 11:00

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, Pok.
nr 7 Sala Posiedzeń.
b) termin otwarcia ofert: w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:05
13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma
potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane
będą w pierwszej kolejności.
13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

13.8. W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia. W przypadku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
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przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, Wykonawca ponosić będzie skutki
błędnej kalkulacji ceny jednostkowej określonej w ofercie.

finansowe

14.2 Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w postępowaniu.
Wartość faktycznie zakupionych paliw płynnych może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od
rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych
konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie oraz wartość zakupu paliw płynnych są wyłącznie
wartościami szacunkowymi.
14.3.Wykonawca wylicza cenę oferty poprzez przemnożenie ilości określonych przez Zamawiającego
3
ilości paliwa i ceny brutto ( z podatkiem VAT) za 1 dm paliwa z zaokrągleniem do jednego grosza.
14.4. CZĘŚĆ I. Jako podstawę do obliczeń ceny jednostkowej oleju napędowego/ benzyny bezołowiowej
95 należy przyjąć średnie hurtowe ceny paliw w polskich rafineriach na dzień ogłoszenia przetargu tj. 21
listopada 2018 r. publikowane na stronie internetowej www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/hurt,
według wzoru:
1)CjON =
4,08 zł + M.....% + pod. VAT
2)CjPb95 =

3,64 zł + M.....% + pod. VAT

gdzie:
CjON – cena jednostkowa oleju napędowego brutto (z podatkiem VAT i uwzględnieniem marż
3
handlowych/upustów) za 1 dm , z zaokrągleniem do jednego grosza.
CjPb95 – cena jednostkowa benzyny bezołowiowej 95 brutto (z podatkiem VAT i uwzględnieniem
3
marż handlowych/upustów) za 1 dm benzyny bezołowiowej Pb95)
z zaokrągleniem do jednego grosza.
3

4,08 zł - hurtowa średnia cena jednostkowa netto zakupu hurtowego 1 dm oleju napędowego w
PKN Orlen i w Grupa Lotos S.A. na dzień ogłoszenia przetargu tj. 21 listopada 2018 r. w tempera0
turze referencyjnej 15 .
3

3,64 zł - hurtowa średnia cena jednostkowa netto zakupu hurtowego 1dm benzyny bezołowiowej
w PKN Orlen i w Grupa Lotos S.A. na dzień ogłoszenia przetargu tj. 21 listopada 2018 r.
0
w temperaturze referencyjnej 15 .
M-

marża handlowa w % obowiązująca przez cały okres umowy, naliczana do cen
hurtowych zakupu oleju napędowego/Pb95/obowiązującej w koncernie naftowym
wskazanym w ofercie.

Cenę oferty brutto na cześć I zamówienia należy obliczyć wg. wzoru:
3
3
52 000 dm x cena jedn. oleju napędowego określona w pkt 14.4.1) +(plus) 900 dm x cena jednostkowa
benzyny bezołowiowej 95 określona w pkt 14.4.2)

14.5. CZĘŚĆ II.
1)Podstawą do obliczenia ceny oferty jest średnia cena detaliczna autogazu LPG w województwie mazo3
wieckim na dzień 21.11.2018 r. według notowań na stronie www.e-petrol.pl/notowania/lpg/autogaz - 2,54 zł za 1 dm
brutto (z pod. VAT)
Cenę oferty brutto na cześć II zamówienia należy obliczyć wg. wzoru:
3
3
Cena oferty brutto= (2,54 zł/1dm – upust ....%) x 1500 dm
2)W okresie realizacji przedmiotu umowy podstawą do obliczeń ceny jednostkowej autogazu LPG będzie
cena na dystrybutorze obowiązującą w dniu tankowania pojazdu pomniejszona o stały upust według
wzoru:
15
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CjLPG = DC -U …%
gdzie:
CjLPG – Cena jednostkowa autogazu LPG brutto( z podatkiem VAT i uwzględnieniem
3
upustu) za 1 dm LPG z zaokrągleniem do jednego grosza.
DC detaliczna cena obowiązująca na dystrybutorze Wykonawcy w dniu tankowania.
U-

Upust w % obowiązujący przez cały okres umowy od ceny detalicznej sprzedaży
LPG (autogazu).

14.6. Paliwo będzie kupowane i fakturowane według ilości wskazanej na dystrybutorze w temperaturze
rzeczywistej.
14.7. Comiesięczne fakturowanie zakupionego oleju napędowego/benzyny bezołowiowej/LPG nastąpi
według cen obliczonych według powyższego wzoru z uwzględnieniem cen hurtowych zakupu obowiązujących w dniu tankowania pojazdu.
14.8. Stała marża handlowa/stały upust określona procentowo) przez Wykonawcę będzie stosowana/stosowany przy fakturowaniu sprzedaży oleju napędowego/benzyny bezołowiowej 95 /LPG w okresie
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
14.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku
nr 9 (wzór umowy) do niniejszej .
14.10.W cenie brutto należy uwzględnić podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu składania ofert. W
przypadku, gdy w ofercie Wykonawca określił cenę ofertową z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku VAT Zamawiający uzna to jako błąd w obliczeniu ceny i odrzuci taką ofertę ( na podst. art. 89
ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp), jeżeli brak będzie ustawowych przesłanek omyłki,
którą Zamawiający może poprawić, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca załączy do oferty informację
zawierająca podstawę prawną do zastosowania innej stawki VAT.
14.11.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
14.8.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
14.12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
a)Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa w pierwszej i drugiej części zamówienia:
Kryterium

Cena

16

Znaczenie

Liczba możliwych do
uzyskania punktów

100%
100
Oferta o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
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b)Sposób obliczenia punktów za cenę.

Cmin
PC = ----------- x 100
Cb

PC
Cmin
Cb

-ilość punktów przyznanych ofercie badanej za cenę
- najniższa cena oferty
- cena oferty badanej

Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ paliwa płynne będące
przedmiotem zamówienia mają ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone przepisami tj. ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz. 755) oraz wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych.
Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania
reklamacji zostały określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz
normami: PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego, PN-EN 589:2004(U) dla LPG (autogazu)
stosowanego jako paliwo do silników samochodowych, PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej
95.
Cena obejmuje wszystkie koszty cyklu życia produktu. Zakupując paliwo zamawiający poza kosztami
nabycia nie ponosi żadnych innych wydatków związanych np. z użytkowaniem, utrzymaniem,
wycofaniem np. kosztami recyklingu. Podstawa prawna: art. 91 ust.2a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b)

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego
18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
18.1 Wykonawca dla części I zamówienia zawrze dwie umowy z Gminą Baboszewo z podziałem na
dostawę paliwa dla następujących jednostek organizacyjnych:
a) odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, (umowa zawierana z Wójtem Gminy
Baboszewo),
b) odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A (umowa zawierana z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie),
18.1 Wykonawca dla części II zamówienia zawrze jedną umowę z Gminą Baboszewo, odbiorca:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A (umowa zawierana
z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie).
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19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

wykonawcy

w

toku

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.11.
W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
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Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN).
23. Adres strony internetowej zamawiającego.
www.gminababoszewo.pl
24. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
25.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
27.Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
27.Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór).
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 (wzór)
4) Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór).
5) Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (wzór),
6) Załącznik nr 6 - informacja Wykonawcy , o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
(wzór).
7)Załącznik Nr 7 - wzór umowy
Baboszewo, dnia 21 listopada 2018 r.
Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam:
WÓJT GMINY BABOSZEWO
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

.......................................................................
/data i podpis kierownika zamawiającego
albo osoby, o której mowa w art. 18 ust. 2 zdanie 2 Pzp/
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
………………………………………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy )
…………………………………

[data]

OFERTA
GMINA BABOSZEWO
[nazwa Zamawiającego]
Adres: 09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
1)*

_________________________________________________________________________________________________________________

p eł na n az wa f ir m y (W yk o na wc y/ p eł no mo c ni k a * * )
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
REGON
____ - ______
kod

___________________________
miejscowość

|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
NIP
___________________________________
ulica nr lokalu

_____________________________________
strona internetowa
___________________________________

________________________
województwo

______________________@__________________
e-mail
_______________________________

numer telefonu stacjonarnego

numer faksu

Osoba do kontaktu: _______________________________________

nr tel. komórkowego ______________________

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks: .................................... e-mail ..............................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres
siedziby) ...................................................................................................................................................................

2)*

_________________________________________________________________________________________________________________
p eł na n az wa f ir m y ( k o l e j n e g o W y k o n a wc y w s p ó l n i e u b i e g a j ą c e g o s i ę o z a m ó w i e n i e )

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
REGON
____

- ______

___________________________
_________________________
kod
miejscowość

|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
NIP
____________________________________

__ _____________________________________

numer telefonu
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województwo

ulica /nr domu/ nr lokalu

_________________________________________
_________________________@_____________________
strona internetowa

e-mail
______________________________________________

numer faksu
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1. Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.12. 2018, którego przedmiotem jest „Dostawa paliw płynnych (sukcesywny
zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) do zbiorników pojazdów stanowiących własność Gminy Baboszewo
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.”
1)Część I zamówienia:**
3
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 52 000 dm oleju napędowego
3
i 900 dm benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów maszyn i urządzeń stanowiących własność
Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
WARTOŚĆ OFERTY NA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA brutto ( z pod. VAT) w zł:…………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………..........................
Sposób obliczenia: (52 000 dm 3x cena jedn. z pkt ”a”) + (900 dm3 x cena jedn. pkt „b”)
3

a)Cena jedn. brutto 1 dm oleju napędowego (na dzień 21 listopada 2018 r.) …………zł
(Cena jedn. obliczona wg wzoru określonego w pkt 14.4 SIWZ)

w tym: - stała marża handlowa doliczona do cen hurtowych producenta ON**
lub
- stały upust odliczony od cen hurtowych producenta ON**
.. ................................................................. - ………..%
(Podać nazwę koncernu naftowego)
3

b)Cena brutto 1 dm benzyny bezołowiowej 95 (na dzień 21 listopada 2018 r.) ……………zł
(Cena jedn. obliczona wg wzoru określonego w pkt 14.4 SIWZ)

w tym: - stała marża handlowa doliczona do cen hurtowych producenta benzyny bezołowiowej 95**
. ................................................................. - ………..%
(Podać nazwę koncernu naftowego)

lub
- stały upust odliczony od cen hurtowych producenta benzyny bezołow. 95**
. ................................................................. - ………..%
(Podać nazwę koncernu naftowego)

2)Część II zamówienia**:
3
Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 1500 dm gazu płynnego LPG
(autogazu) do pojazdu stanowiącego własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
WARTOŚĆ OPFERTY NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA brutto ( z pod. VAT) w zł:…………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Sposób obliczenia: 1500 dm 3x cena jednostkowa
3

a)Cena jedn. brutto 1 dm gazu LPG ……………………zł
(Sposób obliczenia: średnia cena brutto w woj. mazowieckim 2,54 zł /1 dm3 - (minus) stały upust Wykonawcy %)

w tym: - stały upust odliczony od ceny detalicznej sprzedaży LPG
............................................... - ………..%
(podać nazwę koncernu naftowego)

2. Oświadczam/y, że:
1) zamówienie będzie realizowane na stacji paliwowej znajdującej się:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA …………………………. tj. ….. km od siedziby Zamawiającego***,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA ..................................... tj. ........ km od siedziby Zamawiającego***.
2)stały upust/marża handlowa określony/określona w ofercie będzie obowiązywać przez cały okres
realizacji umowy,
3) szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkimi innymi
dokumentami i zgodnie z posiadana wiedzą nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
4)uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty,
5)akceptujemy wszystkie postanowienia załączonego do SIWZ projektu umowy,
6)uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
7) oferujemy sprzedaż paliw płynnych zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych
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Warunków zamówienia w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
8)oświadczam(y),że akceptujemy postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy i zobowiązujemy
się – w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9)oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
10)oświadczamy, że dostawy będące przedmiotem zamówienia będziemy realizować sami**/ za pomocą
podwykonawców**
11)Polegam(y)**/nie polegam(y)** na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art.22a uPzp.
…………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca – wypełnić jeżeli dotyczy)

3.Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego: TAK/NIE (właściwe zakreślić).
/Pouczenie: przypadku zakreślenia TAK - Wykonawca wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,
których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazanie ich wartość bez kwoty podatku –
według wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ./
2
4.Firma jest małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem * ;
- przedsiębiorstwem małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln euro
- przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln euro
- przedsiębiorstwo duże: powyżej 250 pracowników oraz roczny obrót przekracza 50 mln euro.

5.Oferta nasza została złożona na ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .. do nr ..
6.Do niniejszej oferty załączam/y:
1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
7.Wskazuję/wskazujemy, że następujące dokumenty, o których mowa §10 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający [...], są
dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
...................................................................................................................................................................
8. Działalność gospodarczą prowadzimy na podstawie KRS**/CEIDG**
*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)
**) niepotrzebne skreślić
***) wpisać jeśli dotyczy

Podpis i pieczęć imienna:
………………………………………………………………….

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy )
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo
Wykonawca:
………………………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………..............
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Baboszewo w trybie przetargu nieograniczonego Nr OAiZP.271.1.12.2018 pn. „Dostawa
(sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów,
maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.”, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5., polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
* wypełnić jeżeli dotyczy
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9a

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Baboszewo w trybie przetargu nieograniczonego Nr OAiZP 271.1.12.2018
pn. „Dostawa
(sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów,
maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
*-wypełnić jeżeli dotyczy
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
*wypełnić jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Pouczenie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr OAiZP.271.1.12.2018, pn. „Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej
Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność
Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.” oraz zapoznaniu się
z informacją, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamieszczoną na stronie
internetowej przez Zamawiającego,
/zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie/

□ oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz.229), do której należą Wykonawcy, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

□

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz.229) do której należą następujący
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
L.p.

Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………..........................

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGI I POUCZENIA:
1)Wyjaśnienie pojęcia „grupa kapitałowa” – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r.,
poz.229) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2)Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.ugbaboszewo.bip.org.pl informacji o których mowa w art. 86 ust 5 tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.
3) Oświadczenie złożone wraz z ofertą będzie nieskuteczne i Wykonawca jest zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia
w wymaganym terminie.
4) Zgodnie z art.24 ust.11 uPzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty ,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK Nr 5.1. do SIWZ (cz. 1 zamówienia)
………………………………………………………….
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
(W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi
zasobami

STACJA PALIWOWA
Część 1 zamówienia:
olej napędowy/
benzyna bezołowiowa 95

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonym Nr OAiZP.271.1.12.2018 pn. „Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej
Wykonawcy) paliw płynnych” oświadczamy, że dysponujemy stacja paliwową:

ADRES STACJI PALIWOWEJ

CZAS PRACY
STACJI
PALIWOWEJ

PODSTAWA
DYSPONOWANIA

TYTUŁ PRAWNY WYKONAWCY
DO TERENU, NA KTÓRYM
USYTUOWANA JEST STACJA
PALIWOWA

3

4

(dni, godziny)

1

2

1.Adres: ...............................
od poniedziałku
.............................................
do .....................
2.Odległość od siedziby
w godz. od ........
zamawiającego .... km
do ..........

Zasób własny*/
zasób innego podmiotu*

*niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy stacja paliwowa stanowi zasób innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
udowodnił, iż będzie dysponował nim w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie podmiotu, który
udostępnił swój zasób.

__________________ dnia __. __.2018 r.
_______________________________
Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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stanowiących własność Gminy Baboszewo, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.12.2018

ZAŁĄCZNIK Nr 5.2. do SIWZ (cz. 2 zamówienia)
………………………………………………………….
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
(W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi
zasobami

STACJA PALIWOWA
Część 2 zamówienia:
gaz LPG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonym Nr OAiZP.271.1.12.2018 pn. „Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej
Wykonawcy) paliw płynnych” oświadczamy, że dysponujemy stacja paliwową:

ADRES STACJI PALIWOWEJ

CZAS PRACY
STACJI
PALIWOWEJ

PODSTAWA
DYSPONOWANIA

TYTUŁ PRAWNY WYKONAWCY
DO TERENU, NA KTÓRYM
USYTUOWANA JEST STACJA
PALIWOWA

3

4

(dni, godziny)

1

2

1.Adres: ...............................
od poniedziałku
.............................................
do .....................
2.Odległość od siedziby
w godz. od ........
zamawiającego .... km
do ..........

Zasób własny*/
zasób innego podmiotu*

*niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy stacja paliwowa stanowi zasób innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
udowodnił, iż będzie dysponował nim w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie podmiotu, który
udostępnił swój zasób.

__________________ dnia __. __.2018 r.
_______________________________
Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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A

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ
(Uwaga: załączyć do oferty tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt 3 FORMULARZA OFERTY)
Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r-Pzp
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
(W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)

INFORMACJA WYKONAWCY
składana na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r-Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Baboszewo w trybie przetargu nieograniczonego Nr OAiZP 271.1.12.2018 pn. „Dostawa
(sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw płynnych do zbiorników pojazdów,
maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.” informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
1
...............................................................................................................*
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła
2
..........................................złotych* .
Objaśnienia:
1

* -wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2* wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT.
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia ,........................ 2018 r.
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A

Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr

...../2018

zawarta w dniu .... 2018 r. w Baboszewie , pomiędzy: Gminą Baboszewo z siedzibą
w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A,NIP 567-179-04-40; REGON 13037854,
reprezentowaną przez* - ........................................................
*odpowiednio:
- Wójta Gminy Baboszewo
- Kierownika Zakładu w Baboszewie.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...............................................................................................
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a ......................................................................................................................................,
NIP............................... , REGON ..................., wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
(Ewidencji działalności gospodarczej) Nr ....................... dnia ...........................................
reprezentowaną przez ..................................... – .......................................................
- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.12.2018 została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy)
paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Baboszewo:
2
Część I zamówienia:*
3
3
....... dm oleju napędowego i ..... dm benzyny bezołowiowej 95
2

Część II zamówienia:*
3
......... dm gazu płynnego LPG (autogazu)
2. Obowiązek tankowania do zbiorników nie dotyczy paliw zakupionych do agregatów prądotwór3
czych i innych urządzeń* .

§2

Warunki realizacji umowy
1.Zakup oleju napędowego realizowany będzie przez Zamawiającego na stacji paliwowej Wykonawcy w …………………………….. zlokalizowanej w odległości: .... km od siedziby
( Adres stacji paliwowej)

2(część 1 zamówienia)

2 (część 2 zamówienia)

Zamawiającego*
/ .... km od siedziby Zamawiającego*
oo
oo
przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach 7 do 17 .

,

2.Umowa będzie realizowana w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
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A

§3
Wynagrodzenie
1.Na

dzień

zawarcia

umowy

Strony

ustalają,

że

maksymalna

wysokość

wynagrodzenia

uwzględniająca zakres zamówienia określony w § 1 ust.1 nie przekroczy kwoty ............ zł brutto
(z podatkiem VAT),
w tym:
2

- CZĘŚĆ I* - ........................ zł brutto (z podatkiem VAT),
2

- CZĘŚĆ II* - ........................ zł brutto ( z podatkiem VAT).
2.Maksymalną wysokość wynagrodzenia określonego w ust.1 obliczono według wzoru:
2
a)CZĘŚĆ I*
3
3
......... dm x ........ zł/1dm oleju napędowego (cena z podatkiem VAT i marżą handlową)
3
3
+ (plus) ......... dm x ........... zł/1dm benzyny bezołowiowej 95 (cena z podatkiem VAT i marżą handlową)
W okresie realizacji przedmiotu umowy podstawą do obliczeń ceny jednostkowej oleju napędowego/
benzyny bezołowiowej 95 będzie hurtowa cena sprzedaży tych paliw na dzień dokonania zakupu,
publikowana na stronie internetowej koncernu naftowego PKN ORLEN lub Grupa LOTOS.
2

b) CZĘŚĆ II*
3
3
...........dm x ..... zł /1 dm LPG (cena z podatkiem VAT po upuście wg. oferty Wykonawcy)
W okresie realizacji przedmiotu umowy podstawą do obliczeń ceny jednostkowej autogazu LPG będzie cena na dystrybutorze Wykonawcy obowiązującą w dniu tankowania pojazdu.
3

3. Cena brutto 1 dm paliwa zawiera wszystkie koszty w tym w szczególności: podatek VAT, podatek
akcyzowy oraz:
2
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA* - marżę handlową w wysokości ... % naliczanej do cen hurtowych oleju
napędowego/benzyny bezołowiowej 95 w koncercie naftowym wskazanym w ofercie.
2
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA * – (minus) upust w wysokości .....% od ceny na dystrybutorze.
1
1
4.Wykonawca oświadcza, iż określona w ust.3 marża* / zaoferowany upust* pozostanie niezmienna*/niezmienny* w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie realizację zamówienia poprzez zakup paliw do wartości określonej
w ust. 1 z możliwością jej zmiany na podstawie § 7 ust. 6 pkt 1-2 i ust.7 umowy.
6. Paliwo będzie fakturowane według ilości wskazanej na dystrybutorze w temperaturze rzeczywistej.

§4
Warunki płatności
1.Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym.
2.Podstawą do zapłaty należności będą wystawiane faktury wraz z załączonym miesięcznym zestawieniem zakupionego paliwa na poszczególne pojazdy potwierdzonym podpisem sprzedającego i
tankującego kierowcy.
Miesięczne zestawienie winno być sporządzane wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zakupione paliwa płynne przelewem na rachunek
bankowy............................................ - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z miesięcznym zestawieniem paliwa .
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4. Faktury należy wystawiać w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, a za
miesiąc grudzień 2018 r. do końca grudnia, w następujący sposób:
2
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: *
1)Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
NIP 567-179-04-40
4
Odbiorca* - Urząd Gminy Baboszewo
- za sprzedaż oleju napędowego do następujących pojazdów i maszyn:
a) samochód osobowy Peugeot Partner Nr rej. WPN EN38
b) samochód dostawczy Fiat Ducato Maxi Nr rej. WPN 1N75
c) samochód ciężarowy MAN Nr rej. WPN FW36
d) BUS Fiat Ducato Nr rej. WPN8E11
e) autobus szkolny „AUTOSAN” Nr rej. WPN1E88
f)MAN TGM 18.280 nr rej. WPN 1N80
g)Citroen Jumper 1.9 TD, Nr rej WPN 10PY
h)Star 244 Nr rej. WPF 7402
i)Star 244 Nr rej. CAK 3146
j)Star 200 Nr rej. CAK 2663
k)MAN TGM 18.290, Nr rej WPN 38H6
l)Star 244 Nr rej. WPF 7380
ł)Mercedes -Benz Sprinter 519CDI Nr rej. WPNNE57
2)Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, NIP 567179-04-40
4
Odbiorca* - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A
- za sprzedaż oleju napędowego do następujących pojazdów i maszyn:
a)samochód dostawczy FIAT DUCATO WPN 20E4
b)autobus „AUTOSAN” Nr rej. WPN 40RS
c)koparko-ładowarka CAT 432D
d)koparko-ładowarka CAT 444F
e)ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 59AT
f) ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 5V98
g)agregat prądotwórczy
- za sprzedaż benzyny bezołowiowej do:
a)Fiat Doblo Cargo Maxi Nr rej. WPNKJ96
b) agregat prądotwórczy, kosa spalinowa, kosiarki i inne.
2

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*
Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
NIP 567-179-04-40
4
Odbiorca* - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie,
ul. Warszawska 9 A.
- za sprzedaż gazu LPG do pojazdu:
a)Fiat Doblo Cargo Maxi Nr rej. WPNKJ96
5. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.
6.Zamawiający
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7.O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
8.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności
z tytułu wynagrodzenia na osoby trzecie.
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§5
Wymagania jakościowe
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami
i normami:
1) spełniających wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normami:
Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych oraz normami:
2

CZŚĆ I*
PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego,
PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej 95.

CZĘŚĆ II*2

PN-EN 589:2004(U) dla gazu LPG stosowanemu jako paliwo do silników samochodowych,
2.Zamawiający ma prawo żądać zaświadczenie (świadectwo lub certyfikat) podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych paliw ciekłych.
3.W przypadku sprzedania Zamawiającemu paliw nie spełniających parametrów i wymagań zawartych
w obowiązujących normach, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej, o której mowa
w § 6 umowy.
4.Podstawą do roszczeń Zamawiającego o których mowa w ust.3 są wyniki badania paliw ciekłych
w certyfikowanym laboratorium potwierdzające, że próbka sprzedanego paliwa nie odpowiada wymaganiom jakościowym. Badania są przeprowadzane na wniosek Zamawiającego a ich koszt ponosi:
- Wykonawca, w przypadku gdy badanie laboratoryjne wykaże, że jakość paliwa jest niezgodna
z obowiązującymi normami.
- Zamawiający, w przypadku stwierdzenia, że badana próbka spełnia wymagania jakościowe.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu:
1) CZĘŚĆ I -za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust 2a.
2)CZĘŚĆ II za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.2b.
3) Za nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności w przypadku sprzedaży paliwa nie spełniającego wymagań jakościowych w wysokości 1 000, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2.W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3.Zamawiającemu zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Pozostałą po potraceniu kwotę kary umownej należnej Zamawiającemu, bądź karę umowną w pełnej
wysokości, w przypadku gdy dokonanie potrącenia nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
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§7
Zmiana postanowień umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem
ust.2 -10.
2.Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania
zmiany Umowy w zakresie:
1) zmiany wartości umowy określonej w §3 ust.1
2) zmiany zakresu umowy określonego w § 1 ust.1
3. Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku:
1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
2) zmiany hurtowej ceny paliw określonych przez producenta.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 1 ceny jednostkowe netto paliw
płynnych zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę podatku VAT wynikającą z obowiązujących
przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego
pisemnie o zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą
mieć zastosowanie do paliw płynnych dostarczonych od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 2, których Zamawiający, działając z
należytą starannością nie mógł przewidzieć tj. znaczny wzrost lub spadek cen paliw płynnych,
zmiana wartości umowy, określonej w § 3 ust.1 nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
określonego pierwotnie w umowie. /Podstawa prawna: art. 144 ust.1 pkt 3 uPzp/
6. Zmianę zakresu rzeczowego umowy dopuszcza się w okolicznościach związanych z:
1) z rezygnacją przez Zamawiającego z zakupu ilości paliw płynnych określonej w §1 ust.1
w przypadku zmniejszonego zużycia wynikającego z potrzeb Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sprzedażą lub awarią pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego w okresie
realizacji umowy. Rozliczenie zmniejszonej ilości paliw płynnych będzie się odbywać odpowiednio
według stałego upustu/marży określonej w §3 ust.3 Umowy.
2) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości paliw płynnych określonej w §1 ust.1 w przypadku
zwiększonego zużycia wynikającego z potrzeb Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
zakupem nowych pojazdów, maszyn i urządzeń, zwiększonym zużyciem na potrzeby odśnieżania
dróg itp. Rozliczenie zwiększonej ilości paliw płynnych będzie się odbywać odpowiednio według
stałego upustu/marży określonej w §3 ust.3 Umowy.
7.Łączna wartość zmian wynikających ze zmiany zakresu rzeczowego umowy nie może przekraczać
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
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2)został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
3)Wykonawca nie zapewnia sprzedaży paliw płynnych w sposób zgodny z warunkami niniejszej
Umowy, w szczególności:
a) nie rozpoczął z dniem 01 stycznia 2019 r. realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w realizacji
umowy z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 1 tydzień,
b) jakość sprzedawanego paliwa jest niezgodna z wymogami jakościowymi określonymi odpowiednimi przepisami prawa,
4)przed zakończeniem realizacji Umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia,
5)Wykonawca powierza wykonanie całości lub części Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
2.Odstąpienie od Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.Osdtapienie od Umowy może nastąpić bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania
postanowień Umowy, przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania
naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie.
Podstawą do odstąpienia od umowy przypadku zlej jakości paliwa jest wynik badania
laboratoryjnego potwierdzający, że jakość sprzedawanych paliw płynnych nie odpowiadają
wymaganiom określonym w §5 umowy.
4. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
zobowiązań z niej wynikających.

§9
Siła wyższa
1.Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie
może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa.
2.Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy,
na które strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności:
klęski żywiołowe, wojny i inne zdarzenia uniemożliwiające wykonanie Umowy.

§ 10
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do
polubownego załatwienia sprawy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy
miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.
2.Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie.
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3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia
wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.
5.Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)Formularz miesięcznego zestawienia sprzedaży – załącznik Nr 1 do umowy,
2)Oferta Wykonawcy – załącznik Nr 2 do umowy,
3) SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:
*1 zapis będzie dostosowany do treści oferty,
*2zapis będzie dostosowany do części I i/lub części II zamówienia,
*3 zapis nie dotyczy umowy na część II zamówienia
*4
zapis będzie dostosowany do jednostki organizacyjnej, której dotyczy dostawa paliwa.
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Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ........

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY
...........................DO POJAZDÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABOSZEWO
nazwa paliwa

Załącznik do faktury Nr ........................... z dnia .............................wystawionej dla:
Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40
Odbiorca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wpisać: 1) Urząd Gminy Baboszewo

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie

za miesiąc .............................. 2019 rok . Nazwa i numer rejestracyjny pojazdu ...................................................
Lp. Data
1

2

Nazwisko i imię kierowcy
3

Nr karty
drogowej
4

Ilość
paliwa
5

Razem z podsumowania:

Cena
brutto za 1 litr
6

Wartość
7

x
.......................................................
(data i podpis wystawiającego)
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Podpis kierowcy
8

x

