SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:
Tankowanie paliw płynnych do samochodów słuŜbowych i posiadanych
urządzeń oraz dostawa paliwa do agregatów prądotwórczych w Państwowym
Instytucie Weterynaryjnym –Państwowym Instytucie Badawczym
(nr sprawy DG-2501/19677/1496/10

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy , www.piwet.pulawy.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie
przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest tankowanie
paliw płynnych do samochodów
słuŜbowych i posiadanych urządzeń oraz dostawa paliwa do agregatów prądotwórczych
realizowane w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy na terenie
następujących miast: Puławy, Zduńska Wola, Bydgoszcz. Zamówienie obejmuje następujące
rodzaje paliw z podziałem na następujące zadania :
Zadanie nr 1 (Puławy)
poz.1 -olej napędowy- 18200 litrów
poz.2 –benzyna bezołowiowa- 400 litrów
Zadanie nr 2 (Zduńska Wola)
poz 1.- olej napędowy-4700 litrów
Zadanie nr 3 (Bydgoszcz)
poz.1 -benzyna ołowiowa- 2030 litrów

Podane ilości paliw są wielkościami maksymalnymi. Ostateczna ilość zakupionego paliwa
wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych
potrzeb Zamawiającego. Minimalnie nie zrealizowanie zamówienia w całości przez
Zamawiającego nie moŜe być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
2. Liczba zadań- 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania,
tj. istnieje moŜliwość składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny-09100000-0 – paliwa.
Przedmiot dodatkowy-09132100-4 – benzyna bezołowiowa; 09134100-8 – olej napędowy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2010 r. do wrzesień 2012 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) którzy spełniają warunki, dotyczące:

OPIS

SPOSOBU

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesję na obrót paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiający wymaga złoŜenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub
dokumentów, określonych w Rozdziale VI SIWZ.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane na
podstawie druku ZP-17 w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) w celu potwierdzenia warunku, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania: koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki;
3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Wykonawca będący osobą fizyczną składa tylko oświadczenie, w zakresie art.24
ust.1 pkt 2 ustawy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich
współpracę w celu uzyskania zamówienia) naleŜy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo
udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty
wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem
wymienionych w ust. 1 pkt 3, które składane są przez kaŜdego z Wykonawców
oddzielnie. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeŜeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt
5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, z tym Ŝe w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b

5.
6.

7.
8.

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Wszystkie dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach
finansowych polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,
zawiadomień i informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, kaŜda ze
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjaśnienia treści
SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy.
VIII.OSOBY UPOWAśNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
– mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk, mgr Anna Kasprzak, mgr Anna Małagocka
Sekcja Zakupów , tel. 81 889 32 28, 81 889 33 50 faks: 81 889 33 50 lub 81 886 25 95 , w
godz. 07.00-15.00,
e-mail:agata.wawer@piwet.pulawy.pl,aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
,
anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , anna.malagocka@piwet.pulawy.pl
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ.
2. Ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się
sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana
wraz z załącznikami przez osobę/osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji
działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym
zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone
w sposób zapobiegający moŜliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być
kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie
powoduje jej odrzucenia, jednakŜe w takim przypadku Wykonawca nie moŜe powoływać
się, Ŝe usunięto którąś ze stron.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca
niezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego.
8. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach,
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym.
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana
następująco:
"Oferta na dostawę paliw płynnych do samochodów słuŜbowych Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ”
Koperta wewnętrzna – oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Kancelarii PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy do
dnia 25.10.2010 roku do godz. 14:00.
2. Za termin złoŜenia uwaŜa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert,
określonym w ust. 1.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala seminaryjna PIWetPIB,dnia 25.10.2010 roku o godz. 14:30.
.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena 100 % ( cena z dn.24.10.2010 – czyli z dnia poprzedzającego dzień otwarcia,
naleŜy tu wziąć pod uwagę cenę obowiązującą na poszczególnej stacji paliw, tj.
w Puławach, Bydgoszczy i Zduńskiej Woli, w zaleŜności od tego na które zadanie
wykonawca składa ofertę) ).

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe punktację przyznaną
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej.
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaŜe
termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SIWZ,
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.
5. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki
uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g
ustawy).
XIVIII. PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Zatwierdzam:
………………………………………….

Puławy , dnia ……………… 2010 r.
Wykaz załączników:
1) załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;
2) załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

