WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
tel. 261 885 555, fax 261 885 589

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGĘ TANKOWANIA POJAZDÓW
WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
W ZEGRZU POŁUDNIOWYM

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NR SPRAWY ZP/5/16/DTO

ZATWIERDZAM

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

1

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A,
05-130 Zegrze Południowe,
Tel. 281 885 555, fax. 261 885 589
Strona internetowa www.wil.waw.pl
NIP: 524 030 70 48

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie
prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a takŜe wydane na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej poniŜej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Pzp.
4. Akty prawne mające istotne znaczenie przy opracowaniu niniejszej SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164),
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.
zm.),
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV 2008): 09132100-4, 09134100-8.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa tankowania pojazdów
Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym przez okres 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy na stacji benzynowej Wykonawcy oddalonej od siedziby Zamawiającego nie
więcej niŜ 10 km. Zamówienie obejmuje tankowanie paliwa, w tym:
1) dostawę benzyny bezołowiowej Euro 95 (etyliny 95 Pb) w ilości 36.000 litrów
2) dostawę oleju napędowego (ON) w ilości 28.000 litrów.
Określone powyŜej ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi przez
Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń co do ilości paliwa faktycznie zakupionego w trakcie trwania umowy.

3.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Paliwa kupowane przez Zamawiającego muszą spełniać wymagania polskich norm
przenoszących normy europejskie, i tak:
- benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać wymagania normy PN-EN 280
- olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006,
b) Przedmiot zamówienia winien posiadać świadectwo jakości oraz spełniać wymagania
określone w Zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680).
c) Dokonywane zakupy rozliczane będą co najmniej raz na miesiąc, nie częściej jednak niŜ 2
razy w miesiącu.
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d) Cena jednostkowa paliw będzie równa cenie obowiązującej na stacji paliw w chwili
tankowania.
e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stacje paliw czynne we wszystkie dni
tygodnia (do oferty naleŜy załączyć stosowne oświadczenie – zał. nr 5 do SIWZ, z adresem
stacji, czasem pracy stacji).
4.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) KaŜdorazowo do faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokładną ewidencję
wykonanych transakcji, zawierające minimum następujące informacje: datę dokonania
transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa, rodzaj tankowanego paliwa, numer
rejestracyjny samochodu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w zaleŜności od bieŜących potrzeb zamawiającego w terminie 24
miesięcy od daty podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia
wymaga posiadania specjalnych uprawnień – koncesji o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z
późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami tj. benzyna bezołowiowa oraz olejem
napędowym.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
- oświadczenie wykaz stacji paliw wraz z podaniem odległości od siedziby Zamawiającego
oraz z danymi dotyczącymi dni i godzin otwarcia stacji paliw (Załącznik Nr 5 do SIWZ),
d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do
złoŜenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykaŜą się zdolnością do naleŜytego
wykonania zamówienia, o której mowa w art. 22 ust.5 ustawy Pzp.

3.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy moŜe polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ
będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe Wykonawca
będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.
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4.

JeŜeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt VI. 1.1 i 1.4) oraz w VI. a) i b).

5.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 3, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złoŜone
przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty, wg. formuły spełnia – nie spełnia. Ze złoŜonych
oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu.
9. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.
10. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, do oferty naleŜy załączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru z zał. nr 2 do SIWZ (oryginał),
2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeŜeli
Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) –
załącznik nr 4 do SIWZ.
3) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
4) oświadczenie wykaz stacji paliw wraz z podaniem odległości od siedziby Zamawiającego oraz
z danymi dotyczącymi dni i godzin otwarcia stacji paliw (zał. Nr 5 do SIWZ),
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru z zał. nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) JeŜeli Wykonawcy naleŜą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
– nie mogą złoŜyć odrębnych ofert, chyba, Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania

4

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W związku z powyŜszym Wykonawca składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej albo informacje o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do
SIWZ.
4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3. b) i 3. c), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.
6. Dokumenty, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe
b) faksem na numer: 261 885 589
c) droga elektroniczną: kancelaria@wil.waw.pl
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5.

W przypadku wezwania Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy do złoŜenia wyjaśnień dotyczących złoŜonej oferty, obowiązuje
forma pisemna, tzn. dokument naleŜy złoŜyć w formie oryginału.

6. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
7. W sprawie procedury przetargowej naleŜy porozumiewać się z p. Agnieszką Zawada.
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8. W sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia naleŜy porozumiewać się z p. Marcinem
Zielińskim.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niŜ 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytań i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informacje na własnej stronie
internetowej, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienia
Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
4. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści
taką informacje na własnej stronie internetowej.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Ustala się, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg tego terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z przedstawionym dokumentem z którego wynika umocowanie prawne
osoby podpisującej ofertę (odpis z KRS lub wyciąg z rejestru).
4.

Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upełnomocniającą(e)
(pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Kserokopię dopuszcza
się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. ZłoŜenie kopii pełnomocnictwa
notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje
wezwaniem do uzupełnienia. Zgodnie z przepisami pełnomocnik do odwołania winien
przedłoŜyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (oryginał) lub wierzytelny odpis
pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) - art. 89 Kpc. Poświadczenie za
zgodność odpisu z oryginałem dokonuje notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie).

6

5. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złoŜone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i
nazwiskiem osoby podpisującej.
6. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje
się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą.
8. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów (ew. notarialnie poświadczonej
kserokopii) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym, lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy. KaŜda zapisana strona przedstawiająca niezbędną dla spełnienia
warunków zamówienia stawianych przez Zamawiającego treść winna być opatrzona: czytelnym
podpisem lub imienną pieczątką i podpisem. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie
moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on Ŝądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
9. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
11. Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeŜoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iŜ stanowi ona zastrzeŜoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w
odrębnym
(wydzielonym)
opakowaniu
oznaczonym
napisem:
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć uzasadnienie objęcia
informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty
uzasadnienia zastrzeŜenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni część utajnioną bez
oceny skuteczności zastrzeŜenia.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
13. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złoŜonych przez Wykonawcę.
14. Wykonawca wskaŜe
podwykonawcom.

w

ofercie

tę

część

zamówienia,

której

wykonanie

powierzy

15. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty (wzór zał. nr 1). Załącznik naleŜy wypełnić we wszystkich wymaganych
(pustych) miejscach,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (wzór zał. nr 2),
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącym braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3),
d) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia,
e) oświadczenie wykaz stacji paliw wraz z podaniem odległości od siedziby Zamawiającego oraz
z danymi dotyczącymi dni i godzin otwarcia stacji paliw (wzór zał. nr 5);
f) lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo informacja o
tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do tej samej grupy kapitałowej – (wzór zał. nr 6);
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g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty muszą być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy ul.
Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 19.02.2016 r. do godziny 13:00.
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:
„Oferta na usługę tankowania pojazdów Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu
Południowym do postępowania ZP-5-16-DTO Nie otwierać przed 19.02.2016 r. godz. 13.00”
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane powiadomienie naleŜy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowymw sali nr 101, w dniu 19.02.2016 r. o godz. 13:15.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek
Wykonawcy informację z otwarcia ofert.
XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty naleŜy podać na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a takŜe ewentualne opusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę
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3. Cenę oferty naleŜy podać cyfrowo i słownie zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku na
kaŜdym etapie wyliczenia ceny oraz podać wysokość procentową zawartego podatku VAT.
4. Stawkę VAT naleŜy określić według obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień
złoŜenia oferty.
5. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać Ŝadnym
negocjacjom.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane
będą z ich pełnomocnikiem.
7. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu złoŜona będzie 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.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜszą ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
XV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za
realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z punktem SIWZ „OPIS SPOSOBU
OBLICZENIA CENY”.

2. Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty:

C =(

Nco
) × 100 pkt.
Cob

Nco – najniŜsza cena spośród wszystkich ofert,
Cob – cena oferty badanej.

3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 1 do 100. Obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która spełnia wymogi ustawy Pzp i SIWZ oraz uzyska
największą liczbę punktów.

5. Pozostałe oferty uzyskują kolejne lokaty.
6. W przypadku, gdy zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 5 i 6
ustawy Pzp).

7. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych
warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skutkować będzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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8. W toku badania ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonej oferty.
XVI.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert/y oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone
w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5dniowego terminu, jeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z
zapisami zawartymi w projekcie umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1
Ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy moŜe zaŜądać złoŜenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
4.

W sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyŜszej (jak np. klęska Ŝywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne, poŜar itp.) Zmiana postanowień umowy moŜe dotyczyć
m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji
zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona
aneksem.

5. W sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego
niezaleŜnych. Zmiana postanowień umowy moŜe dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu
umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w
zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu
wykonania części umowy.
7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne
zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy.
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Ustawy Pzp przysługują wykonawcy a takŜe innemu
podmiotowi jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
XIX.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach.
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
XX.

ZAŁĄCZNIKI

1.

Formularz ofertowy

2.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.

3.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4.

Zobowiązanie innych podmiotów.

5.

Informacja o przynaleŜności do grupy kapitałowej.

6.

Wykaz stacji paliw.

7.

Projekt umowy.

Podpisy:
Sekretarz

Agnieszka Zawada

…………….…….……

Członkowie:

Marcin Zieliński

…………….…….……

Katarzyna Juras

…………….…….……

Edyta Janulewicz

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

PRZEWODNICZĄCY

..........................................
Krzysztof Kwaśniewski
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

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

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ............................................................................................................................................,
Siedziba: .........................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie naleŜy
wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniŜej wpisać jedynie dane
Pełnomocnika)

Nr telefonu/faksu: ...........................................................................................................................,
Internet: http:// ................................................................................................................................,
e-mail: ...................................................@.......................................................................................,
REGON ..........................................................; NIP ......................................................................,
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:
...........................................................................................................................................................

Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie ……………………………..……….
na
usługę
…………………………………………………………………………………..
nr postępowania …………………………………………..………………………..………………
Oferujemy realizację całości zamówienia za kwotę:
netto: .......................... zł. (słownie złotych: ..............................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł. (słownie złotych: ..............................................................................)
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Przedmiot
zamówienia
(wymagania
techniczne)

Cena
jednostkowa
brutto z za 1 litr

Ilość

Cena ogółem brutto

1

2

3

4

benzyna
bezołowiowa
Euro 95

36.000 litrów

Olej
ON

28.000 litrów

napędowy

Oświadczamy, Ŝe:
a) usługę zrealizujmy w terminie .................................
b) W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać:
-

na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*,

-

potencjale technicznym innych podmiotów*,

-

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów* ,

-

zdolnościach finansowych innych podmiotów *,

* niepotrzebne skreślić
(Nazwa i adres innego podmiotu)
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, nie
wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia
oferty i właściwego wykonania zamówienia;
d) załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kk);
e) kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym cenę
zakupu paliwa u producenta albo koszt produkcji, koszty tankowania paliwa do samochodu
Zamawiającego, koszty związane za badaniem jakości kupowanego paliwa, w przypadku
negatywnego wyniku, inne koszty Wykonawcy;
f) akceptujemy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy zasady płatności, tj. płatność
przelewem w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT;
g) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
h) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert;
i)

wyŜej wskazany numer faksu i e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji
dotyczących postępowania.
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* - niepotrzebne skreślić
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1)

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

2)

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

3)

...........................................................................................
.......................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

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

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja niŜej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez ……………………………………………………...…… na:

„ ……………………………………………………………………………………..………"
Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniam warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

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

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niŜej podpisany ................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez ……………………………………...…………………… na:

„……………………………….………………………………………………………………………."

oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
.................................................
ZOBOWIĄZANIE
innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
..............................................................................................................
(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

..............................................................................................................
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania)

Tel.: ………………………. Faks: …………………….. e-mail: …………………….

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Wojskowy
Instytut Łączności na:
„…………………………………………………………………………………."
nr sprawy ZP/5/16/DTO – zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby:
1) wiedzę i doświadczenie*
2) potencjał techniczny*
3) osoby zdolne do wykonania zamówienia*
4) zdolności finansowe*
na zasadach: (opisać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia) ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
............................., dnia.................r.
........................................................................
(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela
innego podmiotu)
- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
(WYKAZ STACJI PALIW WYKONAWCY)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na
„………………………………………………………………………….”
oświadczamy, Ŝe dysponujemy stacją/stacjami paliw:
L.p.

Adres Stacji Paliw

Dni otwarcia stacji w
tygodniu

Godziny otwarcia

Odległość stacji od siedziby
Zamawiającego (ul. Warszawska
22 A, 05-130 Zegrze Południowe)

1.

2.

3.

....................................................
(miejscowość, data)

................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

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

Przedmiot zamówienia: …………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Informacja z listą podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej

Oświadczam, Ŝe naleŜę/nie naleŜę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Tabela. Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy **
Lp.

Nazwa podmiotu naleŜącego z
Wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej

Uwagi

1.
2.
3.
***
* niepotrzebne skreślić,
** naleŜy podać w przypadku przynaleŜności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
*** w razie potrzeby dodać liczbę pozycji

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ….. (Projekt)
zawarta w dniu ............................ pomiędzy:
WOJSKOWYM INSTYTUTEM ŁĄCZNOŚCI, z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22 A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160194,
NIP 524-030-70-48, NIP EU PL 5240307048, REGON 010099060, reprezentowanym przez:
……………………………………………………,
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą………………………………………z siedzibą w…………………………………..,
zarejestrowaną w .......................pod numerem ........................NIP ...............REGON………………..
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. ………………………………………………..
zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ.
Zamawiający oświadcza, Ŝe niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, nr
sprawy ZP/5/16/DTO, zakończonego wyborem oferty Wykonawcy.

§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy:
− oleju napędowego w ilości do 28.000 litrów,
− benzyny bezołowiowej EURO 95 w ilości do 36.000 litrów,

spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. poz. 1680),
zgodnych z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590:2006.
W przypadku zmiany przez stosowną normę prawną wymagań jakościowych benzyny
bezołowiowej i oleju napędowego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa, który
będzie spełniał te wymagania.
2.

Parametry sprzedawanego paliwa dostosowane będą do okresu dostawy, tj. pory roku i
temperatury otoczenia (paliwo letnie, zimowe).

3.

W przypadku zakupu paliwa w ilościach mniejszych niŜ podane w ust. 1, Wykonawcy nie
przysługują Ŝadne roszczenia.
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§ 2.
Czas trwania niniejszej umowy ustala się na okres 24 m-cy, licząc od dnia podpisania umowy.
§ 3.
Strony ustalają następujące warunki sprzedaŜy:
1. SprzedaŜ benzyny EURO 95 i oleju napędowego będzie realizowana sukcesywnie wg potrzeb
Zamawiającego.
2. SprzedaŜ odbywać się będzie w godzinach pracy stacji paliw Wykonawcy.
3. Nazwy i adresy stacji paliw Wykonawcy zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
– Wykaz stacji paliw.
4. Marka i numery rejestracyjne pojazdów naleŜących do Zamawiającego zostaną przekazane
Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykaz pojazdów będzie aktualizowany przez
Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany.
§ 4.
1.

W celu nadzorowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy, Zamawiający wyznacza
przedstawicieli:
− Zamawiający – Marcin Zieliński tel.: 261 885 576;
− Wykonawca - ………………………………tel.: ……………………..

2.

Zmiana przedstawiciela nie stanowi zmiany umowy wymaga jednak pisemnego zawiadomienia
drugiej strony.
§ 5.

1. Całkowitą cenę umowy określa się do kwoty netto: ……………. zł, (słownie:
……………………………………………………zł …/100) + podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami, co daje kwotę brutto: …… zł (słownie: …………..zł …/100). Ceny
jednostkowe paliw określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy - Formularz cenowy.
2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona jako iloczyn faktycznie pobranego
paliwa i ceny jednostkowej paliwa obowiązującej u Wykonawcy w dniu zakupu paliwa.
3. Cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa moŜe ulec zmianie, proporcjonalnie do wzrostu lub
obniŜki cen zakupu u producenta, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
4. NaleŜność za faktury zostanie uregulowana w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy, w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Termin uwaŜa się za dochowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku Zamawiającego
nastąpi do ostatniego dnia terminu płatności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania ilości i rodzaju wydanego paliwa na
dowodzie wydania (dowód WZ, paragon itp.), który kaŜdorazowo musi zostać potwierdzony
czytelnym podpisem przez kierowcę pojazdu.
6. Dowody wydania paliwa będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury VAT za faktyczną
ilość zakupionego paliwa.
7. Wpłaty naleŜnych kwot Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek Wykonawcy
w:...........................................................................................................................
(nazwa banku i nr rachunku)
6. Zamawiający oświadcza, Ŝe dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego w
Legionowie otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 524-030-70-48.
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7. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego w
............................ otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………………..
§ 6.
1. Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania uprawnionemu
pracownikowi świadectwa jakości sprzedawanego paliwa wystawionego przez producenta.
2. Zamawiający uprawniony jest do badania kupowanego paliwa w laboratorium własnym lub
zewnętrznym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa z obowiązującymi normami, obecności
wody lub zanieczyszczeń, koszty badania paliwa obciąŜają Wykonawcę.
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony potrącić z faktury za dostawę
paliwa, po uprzednim dostarczeniu protokołu badań Wykonawcy.
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu dostarczenia wadliwego paliwa,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w § 5
ust. 1.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od
umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1.
3. Ustalenia zawarte w ust. 1–2 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
roszczeń odszkodowawczych na ogólnych zasadach.
§ 8.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu Stron
w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności.
§ 9.
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać orzecznictwu właściwego ze
względu na siedzibę Zamawiającego sądu gospodarczego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
§ 11.
1. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których
1 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – „ Formularz cenowy”
Załącznik nr 2 – „Wykaz stacji paliw”

Podpis i pieczęć
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

22

Załącznik nr 1
do umowy nr ..........

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot
zamówienia
(wymagania
techniczne)

Cena jednostkowa
brutto za 1 litr

Ilość

Wartość ogółem brutto

1

2

3

4

benzyna
bezołowiowa
Euro 95

36.000 litrów*

Olej napędowy ON
28.000 litrów*

Podpis i pieczęć
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* Zamawiający będzie sukcesywnie realizował zamówienie w miarę własnych potrzeb przez okres 24
miesięcy, a ww. ilości są planowanymi ilościami zamawianego towaru i mogą ulec zmianie.
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Załącznik nr 2
do umowy nr ..........

WYKAZ STACJI PALIW

wraz z podaniem odległości od siedziby Zamawiającego oraz z danymi dotyczącymi dni
i godzin otwarcia stacji paliw

L.p.

Adres Stacji
Paliw

Dni otwarcia
stacji w tygodniu

Godziny
otwarcia

Odległość stacji od siedziby
Zamawiającego
(ul. Warszawska 22 A,
05-130 Zegrze Południowe)

1.

2.

3.

Podpis i pieczęć
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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