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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(opracowano na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zwaną dalej „Pzp”)
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
Adres e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl
SP ZOZ
www.pogotowie.gdynia.pl
ul. Żwirki i Wigury 14
81-394 Gdynia
Godziny urzędowania: od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 15.00
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju
napędowego (Kod CPV - 09134000-7 - oleje napędowe), poprzez tankowanie pojazdów będących w
dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem
bezgotówkowego rozliczania transakcji za pomocą elektronicznych paliwowych zabezpieczonych kodem
PIN, i odroczonym terminem płatności zgodnym z SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu w następujących granicach
(poniższe wartości dotyczą całego okresu trwania zamówienia, tj. 24 miesięcy):
1) Zamawiający szacuje swoje minimalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 110 000 (sto
dziesięć tysięcy) litrów – opcja minimum,
2) Zamawiający szacuje swoje maksymalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 144 000 (sto
czterdzieści cztery tysiące) litrów – opcja maksimum.
Opcja minimum w przedmiotowym postępowaniu polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do
zamawiania w zakresie minimum na zasadach określonych w SIWZ.
Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję
minimum, na zasadach określonych w SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością maksymalną
zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
3. Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich rzeczywistych
potrzeb. Miejscem realizacji dostaw będą stacje paliw Wykonawcy. Płatność za przedmiot zamówienia
następować będzie bezgotówkowo, na podstawie faktur VAT wystawianych 2 razy w miesiącu, w
terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ich doręczenia.
4. Po każdorazowym zakupie paliwa, Zamawiający powinien otrzymywać potwierdzenie dokonanej
transakcji, która ma zawierać: ilość paliwa, wartość, datę, godzinę, nr rej. karetki, nr karty paliwowej,
nazwisko kierowcy oraz stan licznika pojazdu.
5. Olej napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy tj. pory roku i
temperatury otoczenia w okresie letnim i zimowym, oraz musi spełniać wszelkie wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) oraz wymogi Polskich i Unijnych norm.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
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Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia 01 lipca 2016 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej w
ofercie i umowie dla opcji maksimum, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu .
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Oferta powinna zostać
sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, dokumenty i wykazy wymienione w pkt VII SIWZ oraz
ewentualne pełnomocnictwa.
3. Szanowny Wykonawco! Prosimy, wypełnij dokładnie i złóż z ofertą wszystkie wymagane w SIWZ
oświadczenia, wykazy i dokumenty i ewentualne pełnomocnictwa. Zamawiającemu pozwoli to
szybciej zbadać i ocenić Twoja ofertę oraz rozstrzygnąć przedmiotowe postępowanie. Zaś Ty
Szanowny Wykonawco uzyskasz więcej czasu na przygotowanie się do realizacji tego
zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli
wykonawca dołączy do oferty dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy je złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile
nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony i została zaparafowana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty
powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Zamawiający zaleca
sporządzenie spis treści na początku oferty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT.
11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu (np.: kopercie) w:
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
Sekretariat Dyrektora
opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na Zamawiającego na adres wymieniony
powyżej oraz oznakowane następująco:
„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ, SPRAWA NR ZP/PN/01/2016”
i opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zamknięcie koperty powinno wykluczać
możliwość przypadkowego jej otwarcia.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 11 powyżej, z
dopiskiem „Zmiana oferty”. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne treść zmian przed upływem terminu do składania ofert
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
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14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że
nie mogą być udostępnione, innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA
NIE
UDOSTĘPNIAĆ
INNYM
UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert,
skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu
Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie. Zamawiający wymaga, aby dokumenty te były spięte i
zabezpieczone w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty, winny zostać złożone
jako część nie złączona z ofertą w sposób trwały.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, tj. dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz
b) przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) będzie dysponował przynajmniej trzema stacjami paliw, na obszarze miasta Gdyni,
czynnymi całodobowo, przez 7 dni w tygodni,
każda posiadająca minimum 4
stanowiska dystrybucji paliw oraz
b) przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. 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 i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt VI SIWZ na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów
żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków, a także oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o zasadę: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie wskazanym w pkt VI ppkt 1.1) lit. a) SIWZ;
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3) wykaz stacji paliw spełniających wymagania w zakresie wskazanym w pkt VI ppkt 1.3) lit. a) SIWZ;
2 W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli 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 Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (zalecany wzór zobowiązania do
udostępnienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się do udostępnienia powyższych zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
tych zasobów nie ponosi winy.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przestawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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. Zapis pkt 9
powyżej stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane w formie pisemnej, faksem
lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania ofert wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
4. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest język
polski.
IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być
składane faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zaleca przekazywanie ich drogą elektroniczną w
formacie pozwalającym na edycję tekstu, na adres e-mail: zamowienia@pogotowie.gdynia.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.pogotowie.gdynia.pl/zamowienia-publiczne/
4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Pan Paweł Molendowski w sprawach formalno-prawnych, tel. (058) 660 88 16; faks (058) 660 88 12;
e-mail: zamowienia@pogotowie.gdynia.pl
Pan Marek Rutkowski Kierownik ds. Transportu w sprawach merytorycznych, tel. (058) 660 88 20.

X.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zostały określone w Załącznik Nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. we
wzorze umowy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny brutto za jeden litr oleju
napędowego, obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu 13 maja 2016 roku o godzinie 13:00.
Jeżeli Wykonawca oferuje różne ceny za olej napędowy na różnych posiadanych przez siebie stacjach
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2.

3.
4.
5.

6.

paliw, należy wskazać najwyższą z nich. Cena być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
Wykonawca winien w ofercie wskazać stały opust od cen jakie będą u niego obowiązywać w czasie
wykonywania niniejszego zamówienia, który nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez
cały okres trwania umowy. Wysokość opustu określonego w formularzu oferty wskazuje się przez podanie
wartości kwotowej, która nie może mieć wartości 0,00 zł.
Cena, pomniejszona o opust, jest kompletna i zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za cały
przedmiot umowy obejmując wszelkie ponoszone przez niego koszty.
Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie
w walucie: PLN.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Cena musi obejmować całość zamówienia objętego niniejszą SIWZ i
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego wzoru umowy a także musi uwzględniać
wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą
Wykonawcę.

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) CENA - Cena brutto 1 litra oleju napędowego wskazana wg zasad określonych w ust. XII
pkt 1) SIWZ.
- 50 %
2) OPUST - Wysokość opustu udzielonego przez Wykonawcę na sprzedawany olej napędowy
przez cały czas trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do
ceny brutto jednego litra oleju napędowego. Opust wyrażony jest w PLN. Opust nie może
mieć wartości 0,00 PLN.
- 30 %
3) ODLEGŁOŚĆ - Odległość najbliższej stacji paliw (z czynnych całodobowo, przez siedem
dni w tygodniu) od siedziby Zamawiającego (zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury 14 w
Gdyni) – odległość należy podawać wyłącznie według wskazania:
https://www.google.pl/maps/.
– 20%
2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium równa jest wadze przypisanej
temu kryterium w %.
3. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów (wszędzie poniżej R oznacza rangę
przyznaną danemu kryterium na podstawie danych zawartych w formularzu oferty stanowiącym załącznik
numer 1 do SIWZ):
4. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen
R x ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty rozpatrywanej

5. punktacja w kryterium OPUST - wysokość opustu udzielonego przez Wykonawcę w odniesieniu do ceny
brutto jednego litra oleju napędowego - obliczona będzie wg następującego wzoru:
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opust w ofercie rozpatrywanej
R x -------------------------------------------------------------------------------------------najwyższy z oferowanych w ofertach opustów

x 100

6. Punktacja w kryterium ODLEGŁOŚĆ – odległość najbliższej stacji dystrybucji paliw (czynnej całodobowo,
przez siedem dni w tygodniu ) - w kilometrach - od siedziby Zamawiającego (zlokalizowanej przy ul.
Żwirki i Wigury 14 w Gdyni) - obliczona będzie wg następującego wzoru:
najbliższa z zaoferowanych odległości
R x ------------------------------------------------------------------------------------------x 100
odległość stacji dystrybucji paliw w rozpatrywanej ofercie
7. Ocena końcowa oferty:
1) Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert wymienione powyżej.
Punkty liczone są do dwóch miejsc po przecinku.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta, zgodna z Ustawą i SIWZ, uzyska
największą liczbę punktów.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III. INFORMACJE NA TEMAT ZALICZEK
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP
ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia – Sekretariat Dyrektora.
2. Termin składania ofert upływa dnia w dniu 17 maja 2016 r. o godzinie 14:00. Za termin złożenia oferty
przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14.30 w siedzibie Zamawiającego tj.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni w Sekretariacie Dyrektora.
4. Decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku ofert otrzymanych
po terminie wskazanym w pkt 2, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Oferty otwierane będą w kolejności ich złożenia.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja przetargowa poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Komisja przetargowa poda Wykonawcom do wiadomości:
a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b. cenę oferty.
c. Wartości pozostałych kryteriów podane w formularzu cenowym
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu po udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu
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nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę albo nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są oni przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą tą współpracę (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Jeżeli Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunkiem zawarcia
umowy jest jego wniesienie.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za
pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
6. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
XVIII. PODWYKONAWCY
Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie
realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z
warunków, o którym mowa w pkt VI.1 ppkt 1) – 4) SIWZ, winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
5. Warunek określony w pkt VI.2 powyżej, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we Wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
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zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (art. 24 ust. 2a ustawy Pzp).
8. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki
Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a
które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp oraz
rozporządzenia wydane na jej podstawie.

Załączniki:
Nr 1 Formularz Ofertowy,
Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Nr 4 Wykaz stacji,
Nr 5 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia,
Nr 6 Wzór umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdziła w dniu 09 maja 2016 r.

Dyrektor
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni
mgr Beata Pająk- Michalik
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
...............................................................
( pieczątka firmowa Wykonawcy)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Nr postępowania ZP/PN/01/2016
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO SP ZOZ W GDYNI
I. WYKONAWCA:
Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Numer telefonu: ..................................................... Numer faxu:..........................................................
Internet: http// : ......................................................................................................
e- mail .......................................@.............................................................................
NIP ………………………...................................

REGON ………………….…………………

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. na: DOSTAWĘ OLEJ NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MIEJSKIEJ
STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W GDYNI, i:
II. Oferujemy CENĘ:
1) Wskazujemy cenę brutto 1 litra oleju napędowego obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu 13
maja 2016 r., o godzinie 13.00, w wysokości ……… złotych (słownie:
………………………………………………………………………...).
2) Oferujemy stały OPUST w wysokości ……. zł na sprzedawany olej napędowy przez cały czas trwania
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do ceny brutto jednego litra oleju napędowego.
Opust dotyczy każdej ilości oleju napędowego, kupowanego w ramach umowy i nie może w czasie jej
trwania ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
Uwaga: Opust nie może mieć wartości 0,00 zł.
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3) Wskazujemy, iż:
Razem szacunkowa wartość brutto zamówienia dla opcji maksimum (tj. 144.000 litrów)
wynosi……………………………………. zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
Uwaga: Wskazana wyżej wartość winna uwzględniać już opust.
4) Cena, pomniejszona o opust, jest kompletna i zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za cały
przedmiot umowy obejmując wszelkie ponoszone przez niego koszty.
UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego
grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
5) ODLEGŁOŚĆ najbliższej stacji dystrybucyjnej czynnej całodobowo przez siedem dni w tygodniu, od
siedziby zamawiającego (przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni) w kilometrach, adres stacji:
............. KILOMETRÓW, ADRES STACJI:
……………………..…………………………………………………………………………………………………..
III. Jednocześnie oświadczam, że:
1) Zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;
2) Uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
3) OFERUJEMY szacunkową wartość brutto zamówienia dla opcji maksimum (tj. 144.000 litrów) w
wysokości ……………………………………. zł
4) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia w okresie 24 miesięcy.
5) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
6) UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
7) Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8) Należę/nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp 1.
9) Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję
skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o
następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części
oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane
w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Przewiduje/nie przewiduje powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części…………….
11) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
Odpowiednie zakreślić. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej to składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej
ZP/PN/01/2016
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12) Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty tj.
1)

…………………………

2)

…………………………

3)

…………………………

14) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:……………………………………………………………………………………………………

..........................., dnia .............2016 r.

...................................................................................
podpis, pieczątka Wykonawcy / osoby upoważnionej
do podpisania oferty
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju
napędowego do pojazdów MSPR SP ZOZ w Gdyni oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.
2.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju
napędowego do pojazdów MSPR SP ZOZ w Gdyni, oświadczam, że:
Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.
2.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz stacji dystrybucji paliw na terenie miasta Gdyni, czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu
Jakimi będzie dysponował Wykonawca realizujący zamówienie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do pojazdów MSPR SP ZOZ w
Gdyni - składam poniższy wykaz stacji:
Lp.

1

2

3

Rodzaj stacji
Stacja dystrybucji paliw
na terenie miasta Gdyni,
min.
4
stanowiska
dystrybucji paliw, czynna
całodobowo przez 7 dni
w tygodniu
Stacja dystrybucji paliw
na terenie miasta Gdyni,
min.
4
stanowiska
dystrybucji paliw, czynna
całodobowo przez 7 dni
w tygodniu
Stacja dystrybucji paliw
na terenie miasta Gdyni,
min.
4
stanowiska
dystrybucji paliw, czynna
całodobowo przez 7 dni
w tygodniu

Nazwa i adres stacji

Ilość stanowisk dystrybucji na danej stacji

UWAGA: Dane wymienione w wykazie winny jednoznacznie potwierdzać spełnianie warunku udziału w
postepowaniu określonego w pkt. VI ust. 1 pkt 3) SIWZ

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.
2.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć udostępniającego)

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do pojazdów MSPR
SP ZOZ w Gdyni
Działając w imieniu …………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla
Wykonawcy ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich
zasobów zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………...
Jednocześnie wskazuje, iż:
1. Sposób wykorzystania w/w zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia będzie
następujący: ………………………………………………………………………………
2. Charakter
stosunku,
jaki
będzie
łączył
nas
z
Wykonawcą,
będzie
następujący:………………………………………………
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie
następujący:………………………………………………………………………………………………….
Uwaga: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.
Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia powyższych zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że
za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego
Imię i Nazwisko
Data
Czytelny podpis
1.
2.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

(WZÓR umowy)
Umowa Nr ………….

zawarta w dniu …………… 2016 roku w Gdyni pomiędzy:
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z
siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Panią Dyrektor Beatę Pająk Michalik
a
…………………………………………………………… z siedzibą w
………………………………………………, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr ………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
………………………………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego z
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.) strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju
napędowego (Kod CPV - 09134000-7 - oleje napędowe), poprzez tankowanie pojazdów będących w
dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem bezgotówkowego
rozliczania transakcji za pomocą elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych kodem PIN, i
odroczonym terminem płatności zgodnym z niniejszą umową.
1.2 Zamawiający przewiduje prawo opcji w następujących granicach (poniższe wartości dotyczą całego
okresu trwania zamówienia, tj. 24 miesięcy):
1.2.1 Zamawiający szacuje swoje minimalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 110 000 (sto
dziesięć tysięcy) litrów – opcja minimum,
1.2.2 Zamawiający szacuje swoje maksymalne zapotrzebowanie na olej napędowy ON w ilości 144 000 (sto
czterdzieści cztery tysiące) litrów – opcja maksimum.
1.2.3 Opcja minimum w umowie polega na zobowiązaniu się Zamawiającego do zamawiania w zakresie
minimum na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.
1.2.4 Opcja maksimum polega na prawie Zamawiającego do zamawiania, ponad ilości determinujące opcję
minimum, na zasadach określonych w umowie i SIWZ, do zakresu wartości maksimum. Wartością
maksymalną zamówienia jest kwota wskazana w ofercie Wykonawcy jako opcja maksimum.
1.3 Wykonawca w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat):
1.3.1 Wyda Zamawiającemu elektroniczne karty paliwowe - niezwłocznie po zawarciu Umowy, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia jej zawarcia, w ilości wskazanej przez Zamawiającego w przekazanym w dniu
zawarcia Umowy wykazie pojazdów,
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1.3.2 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na elektroniczne karty paliwowe, gdy
ulegnie zwiększeniu liczba samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w trakcie trwania
Umowy, Wykonawca wyda kolejne karty paliwowe w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania,
1.3.3 Zapewni aby bezgotówkowy zakup paliwa umożliwiał prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla
poszczególnych pojazdów - z podaniem numeru karty paliwowej, numeru rejestracyjnego pojazdu, daty,
godziny i miejsca tankowania, ilości i rodzaju pobranego paliwa i jego ceny, stanu licznika pojazdu oraz
nazwiska kierowcy - za pomocą
elektronicznej karty paliwowej, posiadającej kod przypisany do
poszczególnego pojazdu,
1.3.4 Wyda kierowcy potwierdzenie transakcji, które winno zawierać: numer karty paliwowej, numeru
rejestracyjny pojazdu, daty, godziny i miejsca tankowania, ilości i rodzaju pobranego paliwa i jego cenę, stan
licznika pojazdu oraz nazwisko kierowcy,
1.3.5 W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikacyjnej karty paliwowej, Wykonawca dokona
natychmiastowego jej zablokowania po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub
e-mailem,
1.3.6 Wyda niezwłocznie nową kartę paliwową w miejsce utraconej lub dokona wymiany zniszczonej na
nową, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
1.3.7 Wyda niezwłocznie duplikat karty paliwowej źle funkcjonującej z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
1.4 Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich rzeczywistych
potrzeb.
1.5 Olej napędowy może być wydany wyłącznie upoważnionym przez Zamawiającego osobom posiadającym
wydaną przez Wykonawcę kartę paliwową.
Olej napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy tj. pory roku i
temperatury otoczenia w okresie letnim i zimowym, oraz musi spełniać wszelkie wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.) oraz wymogi Polskich i Unijnych norm.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do wskazania dostawcy paliw.
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde
życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnymi uszkodzeniami
pojazdów, spowodowanymi złą jakością dostarczonego paliwa.
1.8 W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców – Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot Umowy, którego wykonanie powierzył
podwykonawcy/podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawcę/podwykonawców jak za swoje własne
§2
2.1 Łączne wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu
Umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie dla opcji maksimum, tj. ……………….
2.2 Wysokość Opustu udzielonego przez Wykonawcę w odniesieniu do jednego litra oleju napędowego,
którego sprzedaż stanowi przedmiot Umowy, Strony ustalają w wysokości
....................... zł (słownie:
.................................) od ceny brutto jednego litra oleju napędowego obowiązującej na stacji paliw, na której
dokonano bezgotówkowej transakcji, w dniu zakupu oleju napędowego przez Zamawiającego. Opust dotyczy
każdej ilości oleju napędowego, kupowanego w ramach Umowy.
2.3 Wysokość opustu określona w pkt.2.2 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: MSPR/ZP/N/02/2014.
2.4 Strony ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy wysokość opustu określona w pkt. 2.2 nie może
ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
§3
3.1 Sprzedaż oleju napędowego następować będzie na stacji/ach tankowania Wykonawcy. Cena jaką
zapłaci Zamawiający za każdą sprzedaną ilość oleju napędowego wynikać będzie z ilości faktycznie
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zatankowanego paliwa przez upoważnione osoby oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa, obowiązującej na
stacji Wykonawcy w dniu tankowania, pomniejszonej o opust w wysokości zaoferowanej w ofercie
Wykonawcy.
3.2 Płatności należności z tytułu realizacji niniejszej umowy, odbywać się będą przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3.3 Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w
miesiącu, zawsze 15 oraz ostatniego dnia danego miesiąca trwania umowy (dni te są zarazem ostatnimi
dniami danego okresu rozliczeniowego). Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Podstawę wystawienia faktury zbiorczej – każdorazowo stanowić będą potwierdzenia transakcji, o których
mowa w § 1 (jeden wręczany będzie upoważnionemu kierowcy tuż po zatankowaniu zaś drugi egzemplarz
pozostaje u Wykonawcy) zawierające dodatkowo podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego do
zakupu oleju napędowego. Faktura VAT winna w swej treści zawierać także wykaz wszystkich potwierdzeń
transakcji, których dotyczy. Brak w/w potwierdzeń transakcji, bądź jakiegokolwiek z jego elementów, bądź
niewskazanie potwierdzenia transakcji w treści faktury VAT, stanowić będzie podstawę do żądania korekty
faktury VAT o wartość niewymienionej w jego treści bądź nieuznanego przez Zamawiającego potwierdzenia
transakcji i odmowy zapłaty tej wartości.
3.4 Zamawiający będzie dokonywać płatności - w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej zgodnej z wydrukiem wszystkich
transakcji za dany okres rozliczeniowy, stanowiącym podstawę jej wystawienia. Faktura zbiorcza
każdorazowo musi zawierać także: kwotę, ilość i rodzaj zakupionego paliwa w rozbiciu na każdy pojazd
Zamawiającego.
3.5 Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3.6 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminach płatności - określonych w pkt.3.4 Wykonawca może
dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
3.7 Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią,
wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani
dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze.
Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.
§4
4.1 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający może
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% (słownie: dwa procent) ogólnej wartości zawartej
Umowy, wskazanej w §2 pkt. 2.1 niniejszej umowy.
4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wartość zastrzeżonych kar umownych
§5
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01 lipca 2016 r. lub do wyczerpania przez
Zamawiającego kwoty wskazanej w §2 pkt.2.1 niniejszej umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
§6
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony
wyznaczają następujące osoby:
1. ze strony Zamawiającego: imię i nazwisko………. /imiona lub nazwiska/, stanowisko służbowe
………………../stanowiska
służbowe/,………….
dni
pracy,
……….godziny
pracy,
……………….numer faksu /numery faksu/ …………..numer telefonu /numery telefonów/,
2. ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko ……… /imiona lub nazwiska/, stanowisko służbowe
……………./stanowiska służbowe/, ………..dni pracy, ………godziny pracy, ………numer faksu
/numery faksu/,………… numer telefonu /numery telefonów/.
§7
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W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu
będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
§8
8.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
8.1.1 W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu Umowy lub nie będzie się
wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
8.1.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
8.2 Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
9.1. Zamawiający przewiduje - w uzasadnionych przypadkach - możliwość dokonania zmiany umowy o
zamówienie publiczne.
9.2. Dopuszcza się zmianę umowy:
9.2.1. W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa,
9.2.2. Zmianę w zakresie osób nadzorujących wykonanie umowy z obu stron,
9.2.3. Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
9.2.4. Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
9.2.5. Zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
9.2.5.1. Z powodu wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy,
9.2.5.2. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
9.2.5.3. Z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
9.3. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw
i obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
§10
10.1 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.2 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zgody obu stron
wyrażonej w formie pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
10.3 Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między
nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli po przeprowadzonych
negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego.
10.4 Integralną część umowy stanowią:
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10.4.1 wykaz stacji dystrybucji paliw złożony z ofertą przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego– znak: ZP/PN/01/2016,
10.4.2 oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
- znak: ZP/PN/01/2016.
10.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11
W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, Nr 123, poz. 741),
MSPR SP ZOZ jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas
wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w
czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia dostaw przewidzianych tą umową w
ilościach zabezpieczających potrzeby MSPR SP ZOZ podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia
zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – kopia formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 – kopia wykazu stacji paliw z oferty Wykonawcy,
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