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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
dla zamówienia publicznego  

„Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2007 roku” 
 
1. Zamawiający: Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy 
    Adres: ul. 6 – Stycznia 1, 63-820 Piaski 
    Telefon: 0-65/573-19-030 
    Faks: 0-65/573-19-049 
    NIP: 6961750389 
    REGON: 411050563 
    Godziny pracy: poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 715-1515   
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniŜej 60 000 euro 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa oleju napędowego oraz PB-95 do sprzętu,    
    samochodów słuŜbowych Urzędu Gminy Piaski, oraz jednostek OSP Gminy Piaski   
    w 2007r. Szacunkowe ilości do pobrania w 2007r. – sukcesywnie w ciągu całego  
    roku 
    ON – 35 000 l 
    Pb-95 – 6000 l 
    Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 23121100-2, 23111200-0 
    Tankowanie bezpośrednio z dystrybutora do zbiorników w pojazdach w miejscu      
    garaŜowania w Piaskach 2-3 razy w tygodniu w godz. 700-800 po uprzednim  
    uzgodnieniu telefonicznym 
    W przypadku zmiany cen oleju napędowego, etyliny przez producenta  
    zaopatrującego, Wykonawcę obowiązywać będzie aktualna cena detaliczna  
    pomniejszona o proponowany opust cenowy 
 
4. Opis części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – Zamawiający nie  
    przewiduje Ŝadnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7  
    ustawy Prawo zamówień publicznych.                         
 
6. Oferty wariantowe – nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
 
7. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2007r do dnia 31.12.2007r.    
                
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
    spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć  wykonawcy,     
    którzy spełniają następujące warunki: 
   1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli    
        ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt Pzp ) 
       - posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o  
         wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują   



      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp), tj. dysponują:  
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    
     zamówienia ( art. 22. ust. 1 pkt. 3 Pzp ) tj. zaakceptują 14 dniowy termin płatności  
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
    art. 24 Pzp 
3) załączą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Pzp, których złoŜenia wymaga Zamawiający w niniejszej 
SIWZ w pkt. 9 
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty, zgodnie z 
formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iŜ. w/w warunki Wykonawca spełnia. Uzupełnienie wymaganych 
dokumentów będzie moŜliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do 
treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać Wykonawców w określonym przez 
siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.  
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w   
    celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
    1) wykonawca złoŜy oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień    
    Publicznych – załącznik nr 2 
    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji     
    działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem   
    terminu składania ofert. 
   3) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych      
    przedstawionych dokumentów 
    Dokumenty, o których mowa winny być składane w formie oryginału lub kserokopii  
    poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę 
 
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
     przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
     Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest pan   
     Witold Furmaniak – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 065 5719 030 wew. 28. 
     Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,    
     naleŜy kierować na adres Zamawiającego określony w pkt. 1 SIWZ 
     Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy  
     odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających  
     zachowania pisemności. 
     Przesłanie dokumentów po godzinach pracy Urzędu skutkować będzie zarejestrowaniem  
     takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego  
     Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania  
     przez Wykonawcę powyŜszego wymogu. 
     Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu  
     uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w  
     godzinach pracy Urzędu, przed upływem terminu. 
     Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.   
 
11.Wymagania dotyczące wadium: - Zamawiający nie pobiera wadium   
 
12. Termin związania ofertą: 



      Termin do którego oferent będzie związany złoŜoną ofertą – do 11.01.2007r.( 30 dni ) 
 
13. Opis sposobu przygotowywania ofert:     
     Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści   
     SIWZ. ZłoŜenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub  
     oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez danego  
     Wykonawcę. 
     Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Oferta musi być   
     złoŜona w wyznaczonym terminie i miejscu w opakowaniu uniemoŜliwiającym odczytanie   
     jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu naleŜy podać: nazwę   
     wykonawcy i adres oraz napis „Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2007r.”.   
     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty naleŜy składać w Urzędzie   
      Gminy Piaski ul. 6-Stycznia 1, pokój 19, II piętro. – na ręce przewodniczącego komisji     
      Przetargowej. Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2006r. do godz. 10 00. 
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach przy ul. 6-go stycznia 1           
      w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 1030 (salka konferencyjna – pomieszczenie na  
     poziomie piwnicy Urzędu Gminy) 
 
15. Opis sposobu obliczenia ceny: zgodnie z formularzem ofertowym 
 
16. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz   
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
      A/Opust cenowy ON – waga kryterium 85%. 
      B/Opust cenowy Pb-95 – waga kryterium 15 % 
      Sposób liczenia:  
      A/  
      opust badanego wykonawcy : opust najwyŜszy ( najkorzystniejszy ) x 100 = ....... x 0,85 =  
      B/  
      opust badanego wykonawcy : opust najwyŜszy ( najkorzystniejszy ) x 100 = ....... x 0,15 = 
      Suma punktów A+B stworzy wynik punktowy danego Wykonawcy. Wybrany zostanie  
      Wykonawca z najwyŜszą ilością punktów    
 
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej     
      umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

- fakturowanie -  w cyklach tygodniowych 
- termin płatności faktur – 14 dni od daty wpływu faktury. 
- kary umowne za kaŜdy dzień opóźnienia do zapłacenia przez  wykonawcę   

inwestorowi w wysokości 0,05% od  wartości maksymalnej dostawy, licząc kaŜdy 
dzień zwłoki  

- kara umowna 10 % maksymalnej wartości dostawy w przypadku stwierdzenia, Ŝe 
pobrana próbka ON lub etyliny nie odpowiada wymaganiom od normy PN-EN-
590:2005  

- dostawa  określona w umowie będzie rozliczna w oparciu o faktyczną ilość pobranego 
paliwa.  

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu ilości ON i etyliny wymienionej w ust 3 
SIWZ   

- umowa będzie sporządzona w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 
- sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygał  będzie Sąd Rejonowy w  



Gostyniu  
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
     Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w  
     uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez  
     Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w  
     Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
     Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego  
     przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom  
     zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia  
     środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 
     W przypadku wniesienia protestu- protest musi być złoŜony w siedzibie Zamawiającego (  
     sekretariat ) na piśmie. 
     Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu  
     nie mają zastosowania przepisy tej ustawy dotyczące odwołań i skarg  
  
  
      Piaski, dnia 04.12.2006 r.                                                               
 
      Sporządził:  Zatwierdzam: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OFERTA 

 
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2007 roku”. Oświadczam, 

Ŝe zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuję 

wszystkie postanowienia tam zawarte.    
  
I. DANE OFERENTA 
 
 1. Nazwa ................................................................................................................... 

 2. Adres .................................................................................................................... 

 3. Osoby reprezentujące: 

  a) .................................... stanowisko ........................................ 

  b) ................................... stanowisko ........................................ 

 4. Numer ewidencji podatkowej NIP ......................................................................... 

 
II. OFERTA 
 
1. Niniejszym składamy ofertę na: „Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2007 roku ”. 

A/ Cena jedn. brutto ON – ( cena obowiązująca w dniu składania oferty )  

     ..........   – opust w zł .......... = ........... x 35 000 litrów = ...................... 

B/ Cena jedn. brutto Pb-95 – ( cena obowiązująca w dniu składania oferty )  

     ..........   – opust w zł .......... = ........... x 6 000 litrów = ...................... 

RAZEM: A/ + B/  = .......................... zł brutto ( maksymalna wartość dostawy 

ON i etyliny w 2006 roku ).  

         Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość pobranego paliwa.      

          PowyŜsza cena brutto za całość zamówienia jest wartością maksymalną.    

Wyczerpanie tej kwoty powoduje wygaśnięcie umowy 

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 31.12.2007r. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

licząc od terminu składania ofert 



4. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do 

podpisania z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SIWZ oraz niniejszej ofercie 

5. Oświadczam, Ŝe oferowany olej napędowy i benzyna PB-95 spełniają wymagania 

normy PN-EN -590 : 2005 

6. WyraŜamy zgodę na otrzymywanie naleŜności w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. NaleŜność prosimy przelać na poniŜszy rachunek 

bankowy: 

     .................................................................................................................................... 

7. Przedkładamy następujące załączniki: 

- oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem  terminu składania ofert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................dnia, .................2006r.          ...............................................................           
                                                                                       /podpis i pieczątka osoby   
                                                                     upowaŜnionej do reprezentowania oferenta/ 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Nazwa oferenta ................................................................................................................. 

Adres oferenta .................................................................................................................. 

Tel. ............................................................... Fax. ............................................................ 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 
2004r. ), to znaczy: 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności związanych z 

przedmiotem zamówienia 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy 

 

 

 

Data................................... ...................................................... 
 / pieczątka i podpis upowaŜnionego  

                                                                                                      przedstawiciela oferenta /    
 


