SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
(Przetarg jest prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego)

Specyfikacja bezpłatna.

Pisz, dnia 04.07.2016
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ:
oleju napędowego.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg jest prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Jagodna 1c
12 - 200 Pisz
Tel.(087) 423 28 79
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju napędowego loco skład na użytek pojazdów należących do PEC. Średnia
miesięczna ilość zakupywanego oleju – ok. 3000 litrów.
Olej napędowy winien spełniać normę PN-EN 590:2006, a w szczególności:
a) liczba cetanowa – min. 51;
b) zawartość siarki – max. 50mg/kg;
c) temperatura zapłonu – pow. 61 st. C;
d) gęstość w temperaturze 15 st. C – 820-845 kg/m3;
e) lepkość kinematyczna w temp. 40 st. C – 2-4,5 mm2/s.
3. Termin realizacji zamówienia – 1 rok od daty podpisania umowy z możliwością
przedłużenia na rok następny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
5.Opis sposobu przygotowania oferty
5.1 Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty – załącznik Nr 1 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami pkt 7 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.3 Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, lub ręczniedługopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku
komputerowego.
5.4 Oferta oraz załączniki winne być podpisane przez Oferenta lub upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta. W przypadku podpisu pełnomocnika niezbędne jest dołączenie
pełnomocnictwa
5.5 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i starannie zamkniętych kopertach. Należy
stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna
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być dostarczona do zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.12 – 200 Pisz, ul. Jagodna 1c koperta z zewnątrz powinna być oznakowana
następująco:
OFERTA PALIWO 2016. Nie otwierać przed 25.07.2016 godz. 11 00
Koperta wewnętrzna powinna być adresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
5.6 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu winno być oznaczone jak w pkt 5.5 oraz dodatkowo opisane „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
6. Wymagania stawiane Oferentom
O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki:
6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.2Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia tj.:
a) Wciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie
wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
b) W stosunku do ich firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
c) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
6.5 Posiadają cysternę z dystrybutorem udostępnianą na następujących zasadach:
- dostawy paliwa do siedziby Odbiorcy w następujących dniach tygodnia:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 12,30- 13,30;
- poza ustalonym porządkiem ustala się czas reakcji dostawy paliwa maks. do 2 godz. od
zawiadomienie telefonicznego.
- dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca, niezależnie od ustalonych dni tygodnia, w godz. 12,30
– 13,30 . W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy,
tankowanie odbywa się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
4. W okresie przypadających świąt i dni wolnych od pracy dostawca zobowiązany jest
dostarczyć paliwo, po uprzednim uzgodnieniu- minimum 1 dzień przed dniami świątecznymi
lub wolnymi.
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7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty /Załącznik Nr 1/ należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1 Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2.
7.2 Oświadczenie Oferenta dotyczące pktu 6 niniejszej Specyfikacji - Załącznik Nr 3.
7.3 Świadectwo jakości oleju napędowego z ostatniej dostawy.
7.4 Potwierdzenie ceny producenta na dzień 04.07.2016r.
Wykaz uczestników postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu po stronie
zamawiającego, zostanie przekazany oferentom podczas otwarcia ofert.
8. Wyjaśnienia dotyczące postępowania można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Tel.(087)4232879 w godz. 7:00 – 15:00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z
oferentami jest Pan Sławomir Kołakowski – tel.kom.607 366 152
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub z naszej strony BIP.
10. Okres związania ofertą - Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30
dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu
przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
b) Cena musi być podana w złotych cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku).
c) Marża wliczona w cenę powinna obejmować różnicę między ceną, jaką producent
podaje za 1 dm3 paliwa w temperaturze 15 st. C a ceną paliwa z dystrybutora w wyższej
temperaturze.
d) Podana w ofercie cena, będzie mogła ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany cen
producenta.
13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie i wybór oferty najkorzystniejszej.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, kryterium):
Nr
Nazwa kryterium
1.
Marża od ceny producenta

Waga
100%

Ad. 1
Ilość punktów z tytułu marży zostanie przyznana wg tabeli:
Różnica względem
Ilość
L.p.
marży najniższej
punktów
1.
0,00 zł
50
2.
do + 0,02 zł
41

4

3.
4.
5.
6.
7.

do + 0,04 zł
do + 0,06 zł
do + 0,08 zł
do + 0,10 zł
Pow. +0,10 zł

32
23
14
5
0

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
14. Miejsce i termin składania ofert.
14.1 Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty w sekretariacie siedziby
Zamawiającego w Piszu przy Ul. Jagodnej 1c.
14.2 Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2016 o godz. 10 00.
14.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 14.2
zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2016 o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Piszu przy Ul. Jagodnej 1c.
16. Udzielenie zamówienia.
16.1 Termin zawarcia umowy z wybranym oferentem zostanie określony w odrębnym piśmie
przesłanym wybranemu oferentowi lub uzgodniony telefonicznie.
16.2 Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Specyfikację zatwierdził:
………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA /FORMULARZ OFERTOWY/
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego
oferujemy:
1. Realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją zawartą w SIWZ za cenę określoną w
formularzu cenowym w Tabeli Nr 1.
Gwarantujemy utrzymanie stałej wysokości marży paliwa – olej napędowy do ceny
producenta podanej w formularzu cenowym w Tabeli Nr 2.
Realizacja zamówienia w okresie 1 roku od daty podpisania umowy, z możliwością
przedłużenia na rok następny.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że otrzymaliśmy informacje niezbędne do właściwego
przygotowania oferty.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.OFERTĘ niniejszą, wraz z załącznikami, składamy na ............ kolejno
ponumerowanych stronach.
5.Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) …………………………………………….
4) …………………………………………….
5) …………………………………………….
6) …………………………………………….
7) …………………………………………….

..........................................................
podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta
Pieczęć Oferenta
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ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Tabela Nr1.
Lp. Nazwa

j. m

1
1.

3
dm3

2
Olej
napędowy

Tabela Nr 2.
Lp. Nazwa

j. m

1
1.

3
dm3

2
Olej
napędowy

Cena jednostkowa netto
zł za 1 dm3
4

Cena producenta netto
w zł za 1 dm3 w
temperaturze 15 st. C
(z dnia ……...)
4

Podatek
VAT zł
5

Cena jednostkowa
brutto zł za 1 dm3
6

Wysokość marży
Oferenta
określona
kwotowo w zł za 1
dm3
5

Cena jednostkowa
netto w zł za 1 dm3
(kolumna nr 4 z
Tabeli nr 1)
6

..…………………………………………………….
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta
Pieczęć Oferenta
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, na dostawę paliw płynnych oświadczamy,
że:
1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj.:
a) Wciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie
wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
b) W stosunku do ich firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
c) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
5. Posiadamy stację paliw na teranie miasta Pisz.
6. Posiadamy cysternę z dystrybutorem z możliwością udostępnienia Odbiorcy na zasadach
określonych w SIWZ.

...................................................................................
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta
Pieczęć Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR

UMOWA
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
Nr ………… z dnia …………….
Zawarta między:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą
12 – 200 Pisz, Ul. Jagodna 1c
reprezentowanym przez:
1. Tadeusz Banach – Prezes
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą.
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest zaopatrzenie w olej napędowy z cysterny z dystrybutorem
do samochodów służbowych należących do PEC sp. z o.o. w Piszu przez Dostawcę zgodnie z
charakterystyką zawartą w specyfikacji.
Miesięczne zapotrzebowanie Odbiorcy na olej napędowy wynosi ok. 3000 litrów.

§ 2.
Szczegółowe zasady dostaw oleju napędowego:
- dostawy paliwa do siedziby Odbiorcy w następujących dniach tygodnia:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 12,30- 13,30;
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- poza ustalonym porządkiem ustala się czas reakcji dostawy paliwa maks. do 2 godz. od
zawiadomienie telefonicznego.
- dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca, niezależnie od ustalonych dni tygodnia, w godz.
12,30 – 13,30 . W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy,
tankowanie odbywa się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
4. W okresie przypadających świąt i dni wolnych od pracy dostawca zobowiązany jest
dostarczyć paliwo, po uprzednim uzgodnieniu- minimum 1 dzień przed dniami świątecznymi
lub wolnymi.

§ 3.
Olej napędowy wydawany będzie kierowcom Odbiorcy sukcesywnie, na podstawie aktualnej
karty drogowej. Każdorazowo pobranie paliwa potwierdza w karcie osoba upoważniona przez
Odbiorcę.

§ 4.
Odbiór paliwa kierowca kwituje na dowodzie obrotu magazynowego (zestawieniu) stacji
własnoręcznym podpisem. Dowód obrotu magazynowego winien zawierać:
-

nazwę Odbiorcy
numer rejestracyjny pojazdu
nazwisko i imię kierowcy
numer karty drogowej
rodzaj i ilość pobranego paliwa i innych materiałów
pokwitowanie odbiorcy
§ 5.

Rozliczenie ilości pobranego paliwa będzie dokonywane raz na tydzień.

§ 6.
Cenę za 1 dm3 paliwa – oleju napędowego ustala się w wysokości brutto: …………….. zł.
Słownie zł: ………………………………………………………………………………….
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§ 7.
1. Odbiorca dopuszcza możliwość waloryzacji cen jednostkowych przedmiotu umowy,
jeżeli powodem waloryzacji są okoliczności, których przy zawieraniu umowy strony
nie mogły przewidzieć.
2. Powodem zmiany cen może być zmiana cen producenta lub inne udokumentowane
przez Dostawcę przyczyny.
3. Dostawca zobowiązuje się utrzymywać wysokość marży na paliwo przez cały okres
trwania umowy.
4. Przy każdej zmianie cen oleju napędowego Dostawca prześle Odbiorcy informację o
zmianie cen z podaniem terminu zmiany wraz z załączonym nowym cennikiem
producenta.

§ 8.
Dostawca po zakończeniu ustalonego okresu rozliczeniowego przedłoży Odbiorcy
zestawienie jako załącznik do faktury.

§ 9.
Ustala się, że zapłata za pobrane paliwo będzie odbywała się na podstawie wystawionych
faktur VAT, które będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na konto
Dostawcy podane na fakturze VAT.
Za nieterminowe regulowanie płatności Odbiorca zapłaci ustawowe odsetki.
Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania i przekazywania faktur VAT bez podpisu
Odbiorcy.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku tj. od dnia.............. do dnia.............
z możliwością przedłużenie na rok następny.

§ 11.
W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z warunków niniejszej umowy,
Odbiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Wykonawca zapewnia, że paliwo będący przedmiotem umowy odpowiada polskim
normom jakościowym.
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W przypadku, gdy Odbiorca poniesie straty z tytułu niedotrzymania gwarancji
jakościowej, Dostawca zapewni ich pokrycie w całości.

§ 12.
Dostawca zobowiązuje się do udostępniania Odbiorcy, na każde żądanie, certyfikatów jakości
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14.
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2.W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Odbiorcy sąd gospodarczy.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

DOSTAWCA:

ODBIORCA:
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