Urząd Gminy w Rewalu
Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Znak sprawy: IE/341/08/09

Rewal, 2009-03-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na:
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:
2009-03-16

Wójt Robert Skraburski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Rewal
zp@rewal.pl
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Płatnikiem za dostarczoną dostawę będzie:
Centrum Informacji promocji Rekreacji Gminy Rewal
Ul. Szkolna 1
72-344 Rewal
NIP – 857-17-76-749
Telefon : 091 38 62-629

Miejsce dostawy:
Referat Transportu Kolejowego
Ul. Błonie 1
72-300 Gryfice
Telefon : 091- 38 422-35

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych.

Wspólny Słownik Zamówień: 09134000-7
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych dla Referatu Transportu Kolejowego Ul. Błonie
1 72-300 Gryfice Telefon : 091- 38 422-35 – w następujących ilościach i terminach:
Rodzaj paliwa /
oleju

Jednostka
miary

Całkowita
ilość
zamówienia

Terminy dostaw
I-15.04.2009 r.
II-22.05.2009 r.
III-19.06.2009 r.
IV-10.08.2009 r.
V -14.09.2009 r.
27.04.2009 r.

Ilość paliwa/oleju
we wskazanych
terminach dostaw
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
720

Olej napędowy

litr

24 000

Olej Osiowy LAN 100
Olej cylindrowy
PP 280
Olej Marinol
CC 40
Olej Hipol
GL40

kilogram

720

kilogram

200

27.04.2009 r.

200

kilogram

440

27.04.2009 r.

440

litr

180

27.04.2009 r.

180
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Olej Hydromol
E 32
Olej maszynowy
MN 15
Olej Superol CC
30
Olej
Hydrauliczny LHL68
Nafta
Benzyna
ekstrakcyjna
Smar LT 43

3.2

4.

litr

400

27.04.2009 r.

400

litr

10

27.04.2009 r.

10

litr

60

27.04.2009 r.

60

litr

30

27.04.2009 r.

30

litr

200

27.04.2009 r.

200

litr

60

27.04.2009 r.

60

kilogram

18

27.04.2009 r.

18

•

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych

•

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2009-09-14

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

6.3

Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyŜej warunków i wymogów skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.4

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

7.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).
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7.2

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną
(zp@rewal.pl). W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji
przekazywanych drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeŜeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie.

7.4

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
•

8.

Tomasz Bartkowski - Inspektor zp@rewal.pl

WADIUM:
a: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

9.1

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3

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.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

10.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
10.3 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
10.4 W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
10.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
10.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
niniejszej Specyfikacji.
10.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
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10.8 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŜdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.11 Do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Lp:

Nazwa dokumentu
potwierdzającego:

Wymagany dokument:

1

Aktualny odpis z
właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Oświadczenie z art. 22 i
24

Oświadczenie z art. 22 i 24 ww Ustawy

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe
zaŜądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub
pełnomocnictw albo jeŜeli złoŜy oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie go do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich
złoŜenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający
moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
10.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa oleju
napędowego i olejów technicznych NIE OTWIERAĆ przed 2009-03-26 godz. 10:10”
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.13 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
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wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.14 Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 do dnia 2009-03-26 do
godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
2009-03-26 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5
12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1 Rozliczenia przedmiotowego kontraktu będą prowadzone w walucie polskiej (zł.)
12.2 Za dostarczony olej napędowy Zamawiający zapłaci przelewem kwotę ustalona w oparciu
o cenę jednego litra oleju napędowego obowiązującą w dniu dostawy w hurcie
Orlenowskim, w terminie 21 dni od daty dostarczenia, odebrania oleju napędowego i
złoŜenia faktury VAT na konto podane na fakturze.
12.3 Za dostarczone pozostałe oleje Zamawiający zapłaci przelewem kwotę ustalona w oparciu
o cenę jednostkową, w terminie 21 dni od daty dostarczenia, odebrania oleju napędowego
i złoŜenia faktury VAT na konto podane na fakturze.
12.4 Nieterminowa płatność za dostarczone oleje nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
kolejnych dostaw, wynikających z harmonogramu dostawy, wskazanego w § 1.
12.5 Wstrzymanie dostaw, wbrew postanowieniom § 3 ust. 4 umowy, spowoduje naliczenie
przez Zamawiającego kar umownych oraz zakupienie oleju (ów), w ilości i terminach
wskazanych w harmonogramie dostawy, na koszt Wykonawcy
13.

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1 Cena (koszt)

100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium:

1

Wzór:

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

System ProPublico © Datacomp

Strona: 6/9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych

13.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kaŜdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla kaŜdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złoŜonych przez niego ofert.
14.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert.
14.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.
zm.).
14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy i adresy wykonawców ,
którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złoŜonych ofert,
b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.bip.rewal.lpl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie
moŜliwe przed upływem wskazanego terminu, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta.
14.6 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą
przesłanki do uniewaŜnienia postępowania.
15.

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY:

15.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
16.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej
Specyfikacji.
17.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
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17.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej
ustawie.
17.2 Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych
przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść
protest do Zamawiającego.
a: Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
b: Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
c: Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:
• treści ogłoszenia,
• postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego
d: Protest inny, niŜ wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
17.3 Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia i odrzucenia oferty przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania
Zamawiającemu.
17.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
18.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
19.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Produkty wymienione w zestawieniu winny odpowiadać obowiązującym normom, być
oryginalnie zapakowane lub w opakowaniach uniemoŜliwiających pogorszenie jakości.
• Wykonawca przedmiotu zamówienia dostarcza produkt na swój koszt do Referatu
Transportu Kolejowego CIPR w Gryficach.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa oleju napędowego i olejów technicznych

•

19.

Przed kaŜdą realizacją zamówienia Wykonawca winien być zobowiązany do
potwierdzenia i uzgodnienia dokładnej daty i godziny dostawy.
INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika:

1

Oferta przetargowa

2

Oświadczenie z art. 22 i 24

3

Projekt umowy
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