I. Nazwa i adres zamawiającego
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464
Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa (oleju napĊdowego) do pojazdów zamawiającego oraz
sprzĊtu silnikowego.
2. IloĞci okreĞlone są w Załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Zakup paliwa:
a) tankowanie bezpoĞrednio do zbiorników paliwa wskazanych pojazdów bĊdących własnoĞcią
Zamawiającego oraz do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
b) Rozliczenie za zakup paliwa dokonywane bĊdzie na podstawie kart.
4. Wykonawca wystawi 3 karty na numery rejestracyjne pojazdów wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni moĪliwoĞü tankowania z dystrybutora 24 godziny na dobĊ przez 7 dni w tygodniu
(w tym w dni Ğwiąteczne).
6. Podstawą do rozliczenia zakupu paliw płynnych w okresie trwania umowy bĊdą ceny obowiązujące na
stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaĨnik obniĪki cen podany w ofercie.
7. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z dwutygodniowym okresem rozliczeniowym ( tj. od 1 do
15-tego i od 16 -tego do ostatniego dnia kaĪdego miesiąca).
8. Wykonawca zapewni sprzedaĪ paliw płynnych spełniających wymagania okreĞlone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 23 paĨdziernika 2015r. w sprawie wymagaĔ jakoĞciowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590.
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia bĊdzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 36 miesiĊcy lub do
wyczerpania wartoĞci umowy (w zaleĪnoĞci, które zdarzenia nastąpi wczeĞniej).
2. Wykonawca zapewni moĪliwoĞü tankowania Zamawiającemu na stacjach zlokalizowanych w obrĊbie
Województwa ĝląskiego min. 20 stacji, w tym w granicach administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3
stacje oraz min 2 stacje w miastach bezpoĞrednio graniczących z m. Sosnowiec.
Zamawiający dopuszcza moĪliwoĞü korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i
akceptujących karty bezgotówkowego tankowania, wydane przez wykonawcĊ, na warunkach takich samych
jak dla sieci stacji wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem umowy udostĊpni wykaz stacji paliw z podaniem ich miejsca połoĪenia (adresu). IV. Warunki udziału w postĊpowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
2. Warunki udziału w postĊpowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postĊpowaniu,
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnieĔ do prowadzenia okreĞlonej działalnoĞci zawodowej, o ile wynika to
z odrĊbnych przepisów
– Wykonawca spełni warunek udziału w postĊpowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnieĔ do
prowadzenia okreĞlonej działalnoĞci zawodowej – jeĪeli wykaĪe, Īe posiada aktualną koncesjĊ na obrót
paliwami wydaną przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami objĊtymi niniejszym zamówieniem.
b) zdolnoĞci technicznej lub zawodowej
– Wykonawca spełni warunek udziału w postĊpowaniu dotyczący zdolnoĞci technicznej – jeĪeli wykaĪe, Īe
posiada w obrĊbie Województwa ĝląskiego min. 20 stacji, w tym w granicach administracyjnych

miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpoĞrednio graniczących z m.
Sosnowiec.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie okreĞla warunku w tym zakresie.
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaü siĊ o udzielenie zamówienia, na zasadach okreĞlonych w art. 23
ustawy Pzp.
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3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postĊpowania
3.1. Zamawiający wykluczy z postĊpowania WykonawcĊ w okolicznoĞciach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złoĪenia oĞwiadczenia o przynaleĪnoĞci lub braku
przynaleĪnoĞci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
PostĊpowanie jest prowadzone na zasadach okreĞlonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny
ofert, a nastĊpnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyĪej oceniona zgodnie z kryteriami oceny
ofert, okreĞlonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.
V. Wykaz oĞwiadczeĔ i dokumentów, jakie mają dostarczyü Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postĊpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznoĞciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, naleĪy złoĪyü:
a) oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ oraz jeĪeli nie przynaleĪy do Īadnej grupy kapitałowej
oĞwiadczenie według załącznika nr 2.1,
b) aktualny odpis z właĞciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoĞci
gospodarczej, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (na wezwanie).
JeĪeli wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje siĊ
odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moĪe Īądaü zamawiający od wykonawcy w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1126).
2.

W celu potwierdzenia, posiadania kompetencji lub uprawnieĔ do prowadzenia okreĞlonej działalnoĞci
zawodowej, naleĪy złoĪyü: aktualną koncesjĊ na obrót paliwami wydaną przez Prezesa UrzĊdu Regulacji
Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu
paliwami objĊtymi niniejszym zamówieniem
2.1. w celu potwierdzenia, Īe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego
naleĪy złoĪyü: oĞwiadczenie, Īe oferowane paliwo spełnia wymagania okreĞlone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 23 paĨdziernika 2015r. w sprawie wymagaĔ jakoĞciowych dla paliw ciekłych,
2.2. w celu potwierdzenia, Īe Wykonawca posiada zdolnoĞü techniczną lub zawodową naleĪy złoĪyü
oĞwiadczenie, Īe posiada w obrĊbie Województwa ĝląskiego min. 20 stacji, w tym w granicach
administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpoĞrednio graniczących z m.
Sosnowiec.
2.3. Wszystkie w/w dokumenty powinny byü przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poĞwiadczonej
za zgodnoĞü z oryginałem przez osoby(Ċ) uprawnione do składania oĞwiadczeĔ woli w imieniu
Wykonawcy.
3. Dla Wykonawców wystĊpujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególnoĞci zastosowanie
art. 23 Prawa zamówieĔ publicznych. Oferta winna zawieraü dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postĊpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma
pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poĞwiadczona za zgodnoĞü z oryginałem przez notariusza).
3.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej
i konsorcjanci muszą złoĪyü oddzielnie, tj. kaĪdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłoĪyü oddzielne
oĞwiadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.
4. Pełnomocnictwo – jeĞli WykonawcĊ reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poĞwiadczona za zgodnoĞü z oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawca składa równieĪ wypełnione czytelnie, podpisane i opieczĊtowane przez osobĊ/osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
- formularz oĞwiadczeĔ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 / 2.1. do SIWZ,
- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.
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6. Zamawiający wymaga, aby dokumenty okreĞlone w pkt. 1, 3 i 5 sporządzone były zgodnie z załącznikami
w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca siĊ wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 3 na drukach stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcĊ, którego
oferta została najwyĪej oceniona, do złoĪenia w wyznaczonym, nie krótszym niĪ 5 dni, terminie aktualnych na
dzieĔ złoĪenia dokumentów okreĞlonych w pkt. 1b potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
VI. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania siĊ zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oĞwiadczeĔ i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania siĊ z Wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formĊ porozumiewania siĊ z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz
faxu. JeĪeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaĪda ze stron na Īądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych Wykonawca moĪe zwróciü siĊ do
Zamawiającego o wyjaĞnienie treĞci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaĞnieĔ, nie póĨniej jednak niĪ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, Īe wniosek o wyjaĞnienie treĞci SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
póĨniej niĪ do koĔca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, jeĪeli wniosek o wyjaĞnienie treĞci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków,
Zamawiający moĪe udzieliü wyjaĞnieĔ albo pozostawiü wniosek bez rozpoznania.
5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówieĔ publicznych przedłuĪenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaĪniony jest Dział ZamówieĔ Publicznych,
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: (32) 41 30 125, 130 fax. 41 30 131
VIII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca winien zapoznaü siĊ ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi siĊ na
SpecyfikacjĊ Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złoĪyü tylko jedną ofertĊ, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolną czĊĞü zamówienia lub wszystkie czĊĞci.
3. Formularz ofertowy naleĪy wypełniü według warunków i postanowieĔ SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek
czĊĞü z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.
4. OfertĊ naleĪy sporządziü czytelnie w jĊzyku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oĞwiadczenia muszą byü podpisane przez osobĊ lub osoby
upowaĪnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny byü czytelne lub opatrzone imienną
pieczątką.
6. Wszystkie dokumenty i oĞwiadczenia w jĊzykach obcych naleĪy dostarczyü przetłumaczone na jĊzyk polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oĞwiadczeniami powinna stanowiü jedną całoĞü.
Wszystkie strony naleĪy połączyü z sobą (zszyü, spiąü, zbindowaü lub w inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treĞci oferty muszą byü parafowane przez osoby wskazane w pkt.
5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póĨn. zm.), Wykonawca
winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwoĞci zastrzec, które spoĞród zawartych
w ofercie informacji stanowią tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa i nie mogą byü udostĊpniane innym uczestnikom
postĊpowania. Informacje te winny byü umieszczone odrĊbnie od pozostałych informacji zawartych
w ofercie, w osobnej wewnĊtrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treĞci: „DOKUMENT STANOWI
TAJEMNICĉ PRZEDSIĉBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poĨn. zm.)”.
10. OfertĊ naleĪy umieĞciü w zamkniĊtej kopercie, opisanej w nastĊpujący sposób:
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Nazwa, adres Wykonawcy:……………………………….
Oferta do postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
DOSTAWĉ PALIWA

ZP-2200-4/17
Nie otwieraü przed

16.02. 2017r., godz. 1030”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
a) Wykonawca moĪe wprowadziü zmiany do złoĪonej oferty bądĨ wycofaü ofertĊ pod warunkiem, Īe
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądĨ wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert
b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byü złoĪone na takich samych zasadach jak składana
oferta – w zamkniĊtej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmianĊ i po stwierdzeniu poprawnoĞci procedury dokonania zmian zostaną dołączone do
oferty.
d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
IX. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 Oferty naleĪy złoĪyü w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,

Sekretariat III piĊtro do dnia 16.02.2017r. do godz. 1000 .
 Oferta złoĪona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówieĔ
publicznych.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.02.2017r. o godz. 1030 w Dziale ZamówieĔ Publicznych
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek obok portierni
głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenĊ ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Załącznikach 3):
wartoĞü poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x iloĞü = wartoĞü netto + podatek VAT =
wartoĞü brutto,
2. Oferta musi zawieraü ostateczną, sumaryczną cenĊ obejmującą wszystkie koszty z uwzglĊdnieniem
wszystkich opłat i podatków.
3. Cena oferty powinna byü skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartoĞü oferty.
4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleĪy podaü do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena ma byü wyraĪona w złotych polskich.
6. Cena winna byü obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu okreĞlonego w załączniku 3 do
SIWZ.
7. CenĊ oferty naleĪy obliczyü na podstawie Ğrednich cen paliw brutto z dnia ogłoszenia niniejszego
postĊpowania tj. z dnia 08.02.2017 r. z 3 wybranych stacji z terenu Sosnowca. Cena oferty powinna zostaü
pomniejszona o wartoĞü udzielonego rabatu.
UWAGA!
1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym naleĪy podaü
w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą okreĞloną w §5 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "koĔcówki poniĪej 0,5 grosza pomija siĊ,
a koĔcówki 0,5 grosza i wyĪsze zaokrągla siĊ do 1 grosza".
2. JeĪeli zostanie złoĪona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłaciü zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający bĊdzie siĊ kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenĊ :
Cmin – cena najniĪsza spoĞród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów
P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwiĊkszą liczbą punktów.

XIII. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy.
XIV. Pozostałe reguły postĊpowania
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu
zakupów oraz nie zamierza zawrzeü umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieĔ, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wskazuje czĊĞci kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.
5. Zamawiający Īąda wskazania przez WykonawcĊ w ofercie czĊĞci zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
5.1.. Wykonawca, który zamierza wykonywaü zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraĨnie
w ofercie wskazaü, jaką czĊĞü (zakres zamówienia) wykonywaü bĊdzie rzeczywiĞcie w jego imieniu
podwykonawca oraz podaü firmĊ podwykonawcy. NaleĪy w tym celu wypełniü odpowiednio oĞwiadczenie
według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. JeĪeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu
niewypełniony, zamawiający uzna, iĪ zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału
podwykonawców.
5.2.. Zamawiający Īąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są juĪ znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangaĪowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a takĪe
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w póĨniejszym okresie zamierza powierzyü
realizacje zamówienia.
5.3. Powierzenie wykonania czĊĞci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoĞci
za naleĪyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zgodnie z KsiĊgą JakoĞci Zarządzania ĝrodowiskowego oraz Zarządzania BezpieczeĔstwem i Higieną Pracy
– pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treĞci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy:
1. Rozliczenia pomiĊdzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane bĊdą na podstawie iloĞci faktycznie
zakupionego paliwa oraz ceny obowiązującej na danej stacji w dniu pobrania pomniejszonej o zaoferowany
rabat.
2. W przypadku zmniejszenia szacunkowej iloĞci kupowanego paliwa, stosownie do rzeczywistych potrzeb
zamawiającego, wykonawcy nie bĊdą przysługiwały Īadne roszczenia w stosunku do zamawiającego
3. Termin płatnoĞci: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału
faktury. Za datĊ sprzedaĪy uznaje siĊ ostatni dzieĔ okresu rozliczeniowego. Ustala siĊ nastĊpujące okresy
rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego
dnia miesiąca.
4. Faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane przez zamawiającego z uĪyciem kart bezgotówkowego
tankowania wystawiane bĊdą przez wykonawcĊ po zakoĔczeniu kaĪdego z okresów rozliczeniowych i
przesyłane Zamawiającemu niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w terminie 7 dni od dnia sprzedaĪy, wraz z
zestawieniami transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.
Zestawienie, o którym mowa powyĪej powinno zawieraü rozliczenie kaĪdorazowej transakcji dokonanej
przez zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym za pomocą kart bezgotówkowego tankowania tj.:
numer karty, datĊ, godzinĊ transakcji i miejsce, nazwĊ produktu, cenĊ jednostkową, iloĞü pobranego
asortymentu i całkowitą wartoĞü transakcji (brutto i netto).
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5. Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyda 3 karty

bezgotówkowego tankowania na numery rejestracyjne pojazdów zgodnie z danymi podanymi przez
Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wydane przez
wykonawcĊ karty bezgotówkowego tankowania bĊdą umoĪliwiały ewidencjonowanie pobranych
paliw osobno dla kaĪdego pojazdu zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni waĪnoĞü kart w okresie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca zapewni potwierdzenie transakcji przy uĪyciu kart bezgotówkowego tankowania
w formie wydruku (dowód sprzedaĪy) bezpoĞrednio u operatorów prowadzących stacje paliw.
8. Operator (wykonawca) jest uprawniony przy kaĪdej transakcji dokonywanej przy uĪyciu karty
bezgotówkowego tankowania do weryfikacji karty.
9. KaĪda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana z dokładnym podaniem numeru transakcji
bezgotówkowej przy uĪyciu karty bezgotówkowego tankowania, daty, miejsca, wartoĞci i iloĞci zakupionego
asortymentu.
8. IloĞü kart moĪe ulec zmianie zgodnie z potrzebami zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni moĪliwoĞü tankowania z dystrybutora 24 godziny na dobĊ przez 7 dni w tygodniu
(w tym w dni Ğwiąteczne).
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo oddania paliwa do zbadania uprawnionej jednostce; (ustawa z dnia
25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoĞci paliw ( tj. Dz.U. 2016, poz. 1928 ) oraz
ustawa z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
11.Zapłata naleĪnoĞci przez Zamawiającego nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
oryginału prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa banku:..........................................................................................................................
Nr konta bankowego...............................................................................................................
12.DatĊ otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.
13.Za datĊ zapłaty strony przyjmują datĊ obciąĪenia rachunku bankowego Zamawiającego
XVI. Informacje o formalnoĞciach, jakie powinny byü dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a)
Zamawiający zawrze umowĊ w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeĪeniem art. 183, w terminie
nie krótszym niĪ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający moĪe zawrzeü umowĊ przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
jeĪeli w postĊpowaniu zostanie złoĪona tylko jedna oferta.
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaĪe wybranemu w wyniku niniejszego postĊpowania
Wykonawcy.
4. JeĪeli wybrana oferta została złoĪona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych, Zamawiający moĪe Īądaü przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego
zamówienia umowy regulującej współpracĊ tych Wykonawców.
XVII. Pouczenie o Ğrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postĊpowania
o udzielenie zamówienia
W toku postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują Ğrodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówieĔ publicznych.
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Załącznik nr 1
ZP-2200-4/17
……………………………………
(pieczĊü firmowa )
Formularz oferty
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................
siedziba/adres: .........................................................................................................................
Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................
e–mail:................................................................................................................
Czy wykonawca jest mikroprzedsiĊbiorstwem bądĨ małym lub Ğrednim przedsiĊbiorstwem1? (PodkreĞliü
właĞciwe)
1. PrzystĊpując do postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĉ PALIWA, oferujĊ wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach okreĞlonych w SIWZ
za cenĊ:
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

1.1. Procent rabatu proponowanego na kaĪdy litr paliwa, jaki wykonawca udzieli zamawiającemu w stosunku
do ceny detalicznej paliwa: …................. %
2. Warunki płatnoĞci:
Oferujemy płatnoĞü w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po
okresie rozrachunkowym.
3. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia bĊdzie realizowany w terminie do 36 miesiĊcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania wartoĞci zawartej umowy, w zaleĪnoĞci, które zdarzenie wystąpi pierwsze.
4. OĞwiadczam, Īe:
1. Istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane.
2. ZobowiązujĊ siĊ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreĞlonych
w SIWZ.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
5. OĞwiadczam, Īe:
1. przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia bĊdą spełniały wymagania okreĞlone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 paĨdziernika 2015r. w sprawie wymagaĔ jakoĞciowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680),
2. Wykonawca posiada aktualną koncesjĊ na obrót paliwami wydaną przez Prezesa UrzĊdu Regulacji
Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami
objĊtymi niniejszym zamówieniem,
3. Wykonawca posiada w obrĊbie Województwa ĝląskiego min. 20 stacji, w tym w granicach

administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpoĞrednio
graniczących z m. Sosnowiec.
4. zapewniam Zamawiającemu całodobową moĪliwoĞü tankowania na:

1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiĊbiorstw oraz małych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
MikroprzedsiĊbiorstwo: przedsiĊbiorstwo, które zatrudnia mniej niĪ 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiĊbiorstwo: przedsiĊbiorstwo, które zatrudnia mniej niĪ 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
ĝrednie przedsiĊbiorstwa: przedsiĊbiorstwa, które nie są mikroprzedsiĊbiorstwami ani małymi przedsiĊbiorstwami i które
zatrudniają mniej niĪ 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
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(naleĪy podaü liczbĊ ale nie mniej niĪ 20) ................ stacjach zlokalizowanych w obrĊbie Województwa
ĝląskiego, w tym:
................ (nie mniej niĪ 3) stacjach na terenie miasta Sosnowca oraz
................ (nie mniej niĪ 2) stacjach w miastach sąsiadujących z m. Sosnowiec.
5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udostĊpnimy zamawiającemu przed zawarciem
umowy wykaz stacji paliw zapewniających realizacjĊ zobowiązaĔ wynikających z niniejszego zamówienia
spełniających warunki zawarte w SIWZ.
6. OĞwiadczam, Īe wybór mojej/naszej oferty:
a) nie bĊdzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług;
b) bĊdzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie i wartoĞci:
...............................................................................................................................
(naleĪy wskazaü nazwĊ/rodzaj towaru, którego dostawa bĊdzie prowadziü do jego powstania oraz ich wartoĞü
bez kwoty podatku od towarów i usług)
7. Podwykonawstwo:
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zleciü osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czĊĞci zamówienia?

OdpowiedĨ:
[] Tak [] Nie
JeĪeli tak i o ile jest to wiadome, proszĊ podaü wykaz
proponowanych podwykonawców:
Podwykonawca
Zakres:
(nazwa/adres):

............................
Data:

..............................
..............................................................
(podpis i pieczątka osoby upowaĪnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
ZP-2200-4/17
Wykonawca: (dla wspólników spółki cywilnej wypełniü odrĊbnie dla kaĪdej osoby)
………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleĪnoĞci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OĞwiadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĉPOWANIA
1. OĞwiadczam,

Īe

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postĊpowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Data:

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

..........................................................................
Podpisy i pieczĊü imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej – podpis kaĪdego z Wykonawców
składających ofertĊ wspólną

Załącznik nr 2’
ZP-2200-4/17
……………………………………
(pieczĊü firmowa )
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postĊpowaniu
okreĞlonych przez Zamawiającego
PrzystĊpując do przedmiotowego postĊpowania
oĞwiadczamy, Īe:
1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 z póĨn. zm.) oĞwiadczam, Īe spełniam warunki okreĞlone przez Zamawiającego w pkt. IV SIWZ.
Data:

..............................
..........................................................................
Podpis i pieczĊü imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców
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Załącznik nr 2.1 - UWAGA! Załącznik przedłoĪyü w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyü na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złoĪyli oferty w terminie, cen ofert.
(dla wspólników spółki cywilnej wypełniü odrĊbnie dla kaĪdej osoby)
Załącznik powinien byü złoĪony w formie pisemnej
ZP-2200-4/17
OĝWIADCZENIE O PRZYNALEĩNOĝCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja, niĪej podpisany ..........................................................................................
(imiĊ i nazwisko składającego oĞwiadczenie)

BĊdąc upowaĪnionym do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oĞwiadczam, Īe*:
- Wykonawca nie przynaleĪy 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 póĨn. zm.), z Wykonawcami, którzy złoĪyli
oferty w przedmiotowym postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wykonawca przynaleĪy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złoĪyli odrĊbne
oferty w przedmiotowym postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:
Nazwa Wykonawcy

Siedziba

(który złoĪył ofertĊ w postĊpowaniu)

UWAGA:
JeĪeli Wykonawca nie przynaleĪy do Īadnej grupy kapitałowej moĪe złoĪyü wraz z ofertą oĞwiadczenie o treĞci:
OĞwiadczam, Īe Wykonawca nie przynaleĪy do Īadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póĨn. zm.),
Data:

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

.......................................……………………
Podpisy i pieczĊü imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis kaĪdego z
Wykonawców składających ofertĊ wspólną
*

niepotrzebne skreĞliü

** Wraz ze złoĪeniem oĞwiadczenia o przynaleĪnoĞci do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złoĪyli
odrĊbne oferty, Wykonawca moĪe przedstawiü dowody wskazujące, Īe istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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ZP-2200-4/17
Załącznik nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

l.p

1
1

Asortyment

2
Olej
napĊdowy
ON

Jedn.
miary

IloĞü
jedn.

3

4

litr

43 500,00

Oferowa WartoĞü brutto
WartoĞü
WartoĞü
Cena
Cena
Stawka
ny rabat
oferty
netto
brutto
(z
jednostk. jednostk.
VAT
w%
(kol. 4x
(kol. 7 +
uwzglĊdnionym
netto
brutto
w%
kol.5)
VAT)
rabatem)
6
10
11
5
7
8
9

Data: ..................................

(podpis i pieczątka imienna
osoby
upowaĪnionej
reprezentowania Wykonawcy)

12

do

