PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na:
„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95
z podziałem na poszczególne części”
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
e-mail:sekretariat@zdplomza.com
NIP 718-19-68-222

REGON 450672538

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz.1986)
Przedmiot zamówienia: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na
poszczególne części
Znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.946.2019
Zatwierdził:

Dyrektor
Adam Frankowski

Łomża, 03.09.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Oferta wraz z Formularzami stanowiącymi treść oferty

Rozdział 3

Wzory oświadczeń

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.
Formularz 3.3.
Formularz 3.4.

Formularz 3.5.
Tom II:

Oświadczenie art. 25 brak podstaw wykluczenia;
Oświadczenie art. 25 a warunki udziału w postępowaniu,
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonana zamówienia;
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
Oświadczenia pozostałe.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
NIP: 718-19-58-222
telefon: 86-218-41-89, faks: 86-218-34-45
e-mail: sekretariat@zdplomza.com
adres strony internetowej: www.powiatlomzynski.pl/bip
godziny urzędowania: 700-1500

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZDP-4.252.P-13.946.2019
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 ustawy Pzp.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Część I
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo tj.:
1) Wykaz paliw płynnych:
a) olej napędowy ON
- 12.000 litrów,
b) etylina Pb95
- 6.000 litrów,
2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według
wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego.
Część II
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne tj.:
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Wykaz paliw płynnych:
1) olej napędowy ON
- 6.000 litrów,
2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według
wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego
3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą kart
magnetycznych, które winny zawierać m. in.: imię i nazwisko użytkownika, numer rejestracyjny
pojazdu, okaziciela, stan licznika. Powyższe informacje winny być również umieszczone na
fakturze wystawionej dla Zamawiającego. Pomimo możliwości korzystania z kart magnetycznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo utrzymania kart drogowych.
4. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa
09.13.41.00-8 Olej napędowy

Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
z 23 października 2015 roku, poz. 1680).
Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz.
2063 ze zm.).
Wykonawca zapewnia dostawę paliw gwarantujących uruchomienie pojazdów
ZAMAWIAJĄCEGO w temperaturze do minus 35°C (etylina Pb 95, olej napędowy
ON) - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo pobrania próbek paliwa celem
sprawdzenia jego jakości w szczególności w sytuacji braku możliwości uruchomienia
zatankowanych pojazdów ZAMAWIAJĄCEGO.
Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. WYKONAWCA, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust.
5 Pzp).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 12m-cy
od dnia podpisania umowy
6.
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7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.

7.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1) Sytuacji finansowej:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2) Zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawcy:
1)
Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- koncesja na dystrybucję paliwami płynnymi.
2)
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
4)
Oświadczenie odnośnie godzin pracy stacji paliw.
8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
Dodatkowo zamawiający wyklucza wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz.
978,1259,1513,1830,1844 i z 2016 poz. 615) 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. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższa niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

8.2.
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8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt e) powyżej;
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art.24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust.7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub pkt 8.2 IDW, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 8.4 IDW.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA
I
DOKUMENTY,
JAKIE
ZOBOWIĄZANI
SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.
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9.4

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 oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń i dokumentów.

9.5

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.6

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:

9.6.1.

W celu potwierdzenia
w postępowaniu:

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

1) Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami
ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
2) W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć
zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
3) Oświadczenie wykonawcy o lokalizacji i godzinach pracy stacji paliw;
9.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
9.7

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

9.8

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja) należy przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
10.2. 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
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykonanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24
ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2 IDW.
10.4. 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 na wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego aby:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW
10.6.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.4 IDW.
10.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty dotyczące
tych podmiotów o których mowa w pkt 9.1 wypełnia stosowne oświadczenie, o którym
mowa w formularzu 3.2.
10.8 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome podać firmy podwykonawców.
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takich przypadkach
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 IDW, natomiast
spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.
IDW.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt 9.2. IDW składa każdy wykonawca.
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11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy obowiązani są dołączyć
pełnomocnictwo, stanowiące umocowanie jednego z nich do działania w imieniu i na
rzecz pozostałych.
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SPOSÓB
KOMUNIKOWANIA
ORAZ
WYMAGANIA
FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1. Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2012r. poz.1529 oraz z 2015r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422, z 2015r. poz.
1844 oraz z 2016r. poz.147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych poniżej w pkt. 12.4. – 12.7. IDW.
12.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) W sprawie przedmiotu zamówienia: Barbara Chojnowska, Michał Pstrągowski,
Kazimierz Polkowski, tel.: 86-218-41-89
b) W sprawie procedury przetargowej: Barbara Chojnowska, Michał Pstrągowski,
tel.: 86-218-41-89
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując
wniosek na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
sekretariat@zdplomza.com) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
12.3. 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 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje składa się
w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U.
z 2016r. poz.1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inny
podmiot, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć
w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 12.6 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
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12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
13.6. Wraz z ofertą powinno być złożone oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1
IDW.
13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
13.8.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.

13.9.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.12. W treści oferty powinna być umieszczona
informacja o liczbie stron.
13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania
stron oferty.
13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć
w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco:
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Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
oraz opisane:
OFERTA
na dostawę
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na:
„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95
z podziałem na poszczególne części”
„Nie otwierać przed dniem 11.09.2019r. godz. 1015.”

13.14. Wymagania określone w pkt 13.11. - 13.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2.

W cenę oferty należy wkalkulować podatek VAT.

3.

Ceną jednostkową oferty jest cena brutto 1 litra loco stacja paliw wykonawcy:
- oleju napędowego ON,
- etyliny Pb 95,

4.

W dniu, tj. 10.09.2019r. komisja przetargowa spisze komisyjnie ceny jednostkowe
paliw ON, Pb95 sprzedaży detalicznej z dystrybutorów w stacji paliw na terenie miasta
Łomży i Jedwabnego. Cena ta jest wiążąca na potrzeby postępowania niezależnie
od faktu czy w tym samym dniu po dokonaniu rozeznania cenowego przez
Zamawiającego ulegnie ona zmianie.

5. Opis pojęć składających się na obliczenie ceny paliw:.
1. Cena stacji (Pb i ON) - (XPB, XON)- cena detaliczna 1 litra paliwa na dystrybutorze
obowiązująca w dniu 10.09.2019r.
2. Rabat (YPB, YON) - jest to stały, niezmienny upust podany w PLN za 1 litr paliwa,
jakiego udziela oferent na dany rodzaj paliwa w okresie objętym umową.
3. Oferowana cena jednostkowa brutto (ZPB, ZON) - cena stacji (cena na
dystrybutorze) minus rabat.
4. Wartość brutto (BPB, BON)- iloczyn ceny jednostkowej brutto pomnożonej przez
ilość litrów danego rodzaju paliwa.
1) Cena oferty - suma wartości brutto poszczególnych rodzajów paliwa.
Przykład wypełnienia tabeli np. dla Cz. I (w przypadku wypełniania tabeli dla Cz. II proszę nie
brać pod uwagę Pb 95):
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Lp.

Nazwa
asortymentu

J
m.

Cena stacji
(cena na
Raba
dystrybutorze)
Oferowana cena
t
(Pb95 ,ON)
jedn.
Wartość brutto
[PLN
za 1 litr
brutto
]
na dzień
10.09.2019r.

Ilość

Benzyna
1 bezołowiowa
Pb 95

Lit
12.000
r

XPB

Olej napędowy
2 ON

Lit
r

XON

2.000

YPB

XPB -YPB = 12.000* ZPB =
BPB
Z PB

XON - YON = 2.000* ZON
=BON
YON ZON
Razem: (BPB + BON)

Przykład sposobu zaokrąglania wszelkich cen po wyliczeniu:
gdy 1,035000 – to po zaokrągleniu 1,04
gdy 1,034999 – to po zaokrągleniu 1,03

15.
15.1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny być złożone w:

Zarząd Dróg Powiatowych
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
w pokoju nr 1
w terminie do 11.09.2019r., do godz.1000
15.2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2019r., o godz.10 15 w siedzibie wskazanej j.w.,
w pok. nr 7.

15.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

15.4.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

15.5.

Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

15.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.7.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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3)

ceny, terminu
w ofertach.

wykonania

zamówienia

i

warunków

płatności

zawartych

16.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2.

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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

16.3.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

17.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
17.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
 Cena (C)
– 60% = 60pkt
 Wysokość upustu (G)
– 40% = 40pkt

17.1.1 Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Znaczenie kryterium „Cena” 60%.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=
gdzie:

C min
Co

x 60 pkt

C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co

– cena brutto badanej oferty (zł)

17.1.2. Kryterium „Wysokość upustu” (G):
Kryterium „Wysokość upustu” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty wysokości stałego upustu od ceny 1 litra danego paliwa.
Znaczenie kryterium „Wysokość upustu” 40%.
według wzoru:
G=
gdzie:

G max

Go
x 40 pkt
G max
– najwyższy upust brutto z ocenianych
ofert(zł)
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Go

– wartość brutto upustu badanej oferty (zł)

Oferta w kryterium „Wysokość upustu” może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów
(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

17.2.

P=C+G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Wysokość upustu”
17.3.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

17.4.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

17.5.

18.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie
internetowej.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

18.2.

O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 18.1. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

18.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni
do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana
osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
18.4. Przed przystąpieniem do podpisania umowy wykonawca winien przedłożyć informację
dla Zamawiającego dotyczącą zgodnie z Kwalifikatorem MSP\(znajdującym się
www.parp.gov.pl) w rozumieniu przepisów z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm.), czy przedsiębiorca
jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą.
19.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
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19.1.
19.2.

19.3.
19.4.

19.5.
19.6.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przedmiotowym postępowaniu termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji
upływa z końcem dnia, w którym upływa połowa terminu na składanie ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną po
upływie terminu, o którym mowa w pkt. 19.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 19.1.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania ora zamieszcza
na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

20.

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być
wnoszone i są rozpatrywane na zasadach określonych w dziale VI (art. 179-198g)ustawy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

21.









Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, który reprezentuje Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Łomży Pan Adam Frankowski, email: sekretariat@zdplomza.com,
tel. 086 218 34 45;
inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Łomży jest Pan Grzegorz Cychol, kontakt: 530931339
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej
wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne oraz okres
wynikający z umów o dofinansowanie; obowiązek podania przez Panią/Pana danych
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osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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