Ostrowiec Sw. 23.tL.202f

I

OGTOS;ZEI{IE O PR:ZETARGU NTEOGRANICZONYM

l'liejskie WodociQgi i Kanalizacja spolka z o.o. w ostrowcu SwiQtokrzyskim zwana dalej
"Zamawiajqclm", dzialajqc zgodnie z,,Regulaminem udzielania zam6wie6 w MiejsFch
Wodociqgach i Kanalizacji Spri{ce z ograniczonE odpowiedzialno5ciE w Ostrowcu Sw."
(okreSlanym dalej Regulaminem) (dostqpny na stronie intemetowej www.wodociagi.
ostrowiec.net.pl) zaprasza do udzialu w przetargu nieograniczonym na udzielenie zam6wienia
sektorowego - dostawy, o wartoki poniiej wyraionej w zlotych r6wnowartoici 428 000
EURO na realizacjq zam6wienia pod nazwQ:

-Dostawa oleju napedowego w ilojci do 140 Ooo li6w dla pot.zeb
uwix Sp6lki z o.o. w Ostrowcu SwiQtokr:yskim"
1. TNFORMAC'E OG6LNE
Miejskie WodociQgi i Kanalizacja
Spolka z ograniczonE odpowiedzialnoiciE w Ostrowcu Swiqtokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91 27- 400 Ostrowiec SwiQtokrzyski
-telefon: (41) 266 12 OO; e-maiI biu]o.mwik@ostrowiec.netPl
REGON! 290513358, NIP: 661-00-00438
adtes strony internetowej: www,wodociaoi.ostrowiec,net.pl

2, OZ ACZE]{IE

POSTEPOWANIA
PodQpowanie oznaczone jest znakiem : 23 ZP5I 2O2L
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiajqcym powolywat siq na wyiej podane
oznaczenle.

3.

TRYB PIOSTEPOWANIA
Pzetarg nieograniczony na udzielenie zamdwienia sektorowego o warto6ci poniiej wyrazonei
w zlotych r6wnowartosci kwoty 428 000 EURO na dostawQ.

4. iR6DtI FINANSOWA TA
Zam6wienie jest pzewidziane do sfinansowana ze 6rodk6w wlasnych ZamawiajEcego.

5. OPIS PRJZEDMTOTU ZAM6WIEI{IA

5.1. Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa paliwa

-

oleju napqdowego typu

EKODISEL

w ilogcico najmniej 110 000 litr6w a makymalnie 140 000 litrow.

zakres pzedmiotu zam6wienia: dostawa paliwa - oleju napqdowego loco zamawiajqcego
- Ostrowiec Swietokrzyski ul. Dluga 14 do naziemnej stacji paliw typu ZPD-sN o pojemnosci
5 000 litr6w. Dostawa stanowi zaopatzenie w olej napQdowy typu EKODISEL dla Miejskich
WodociEg6w i Kanalizacji spdki z o.o. w okresie od oI.oL.2O22 r. do 31.12.2023 r. Olej
napqdowy ma spelniai wymogi jakokiowe okre6lone w Rozpozqdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 paidziemika 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z poiniejszymi zmianami) w sprawie
wymagafi jako6ciowych dla paliw cieklych oraz wymogi oke6lone w Polskiej Normie PN-EN
sgo.Kontrola jakogci dostarczanego paliwa bQdzie siq odbywaf zgodnie z Polskq Normq PN-ISO
3170.Dostawa paliwa odbywae siQ bedzie w ramach potzeb, po wczeanlejszym ustaleniu
telefonicznym ilosci zam6wionego paliwa, nie dlu2ej ni2 2 dni roboee od zgloszenia.
(wsp6lny gownik Zam6wiei): [cPV 09.13.41.00-8 ]
ZamawiajEcy nie ptzewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiajqcy
nie dopuszcza skladanie ofert czqSciowych.
5.4.
5.5. zamawiajqcy nie dopuszca moiliwo6ci skladania ofert wariantowych
5.6. Rozliczenia pomiqdry ZamawiajEcym a Wykonawcq prowadzone bQdE w PLN.
wynagrodzenie Wykonawcy za poszczeg6lne dostawy czqstkowe stanowit bedzie ilo@yn ilosci
paliwa w temperaturze referencyjnej 15 C w danej dostawie oraz ceny jednostkowej oleju

5.2.
5.3.

CPV

napQdowego EKODIESEL z dnia dostawy, zamieszczonej na stronie internetowej PKN ORLEN,

pomniejszony o okreslony w ofercie rabat.
IloSt faktycznie dostarczonego oleju napqdowego zale2ee bqdzie od potzeb ZamawiajEcego,
wyra2onych w zam6wieniach czEstkowych, a Dostawcl bqdzie pzyslugiwalo wynagrodzenie
jedynie za zrealizowane dostawy - zgodnie z 5 2 ust. 2 wzoru umowy (ZalAcznik Nr 7 do

swE).

5.7,

a)
b)

W przypadku odmiennych zapis6w obowiqzuje nastqpujQce pierwsze6stwo dokument6w:
Umowa wraz z procedurq pobierania pr6beK
Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia - Instukcja dla wykonawc6w.

6.

TERMIN REALIZACTI ZAU6WIENIA

Zam6wienie

7.

nalei

realizowac w terminie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12,2023 roku.

WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU

7.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siq Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajE wykluczeniu
oraz spelniajq okreglone pzez zamawiajqcego warunki udzialu w postqpowaniu.
7.2. O udzielenie zamdwienia mogQ ubiegac siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajE warunki
ootyczqce:
7,2.1 kompetencji lub uprawnie6 do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych ptzepis6w:

Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ie posiada aktualnE
konesje, zezwolenie lub licencjq na wykonywanie dziatalno6ci gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami cieklymi tj.: olejem napqdowym.

7.2.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiajqcy odstqpuje od opisu szczeg6{6w warunku.

7.2.3

zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) zdolno5ci technicznej:

Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca wykaie, ie wykonal w okresie
ostatnich- tzech lat pned upvwem terminu skladanla ofert, a jeZeli okres prowadzenia
dzialalno6ci jest k6tszy, w tym okresie lub wykonuje co najmniej jednq dosiawq oleju
!?P!99Ye9o. Wielkosc dos,tawy w stosunku rocznym powinna wynosit co najmniel
30 OOO li6w.
Obowiazkiem Wvkonawcl jest takZe wykazae siq dowodami,
jest wykonywana nale2ycie.

b)

Ze dostawa

ta zostala wkonana lub

zdolno6ci zawodowej:

Zamawiajecy odstepuje od opisu szczeg6l6w warunku.
7.3.

W

8.

PRJZESTANKI WYKLUCZENIA WYKONAWC6W

przypadku Wykonawcdw wsp6lnie ubiegajQcych siq o udzielenie zam6wienia warunki,
o ktorych mowa w punkcie 7.2 Wykonawcy muszq spelnii lqcznie.
7.4. ZamawiajEcy moie, na kaidym etapie postqpowania, uznae, ie Wykonawca nie Dosiada
wymaganych zdolnosci, je2eli zaangazowanie zasob6w technicznvch lub zawodowch
Wykonawcy w.inne peedsiqwziqcia gospodar@e Wykonawcy mo2e miei negatywny wplyw na
realizacie zam6wienia.

8.1.2 postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklu@a siq Wykonawcq, w stosunku do kt6.ego
zachodzi K6rakolwiek z okoliczno6ci, o kdrych mowa w Rozdziale VII 6 I ust. i7
regulaminu:

1)

WykonawcQ, kt6ry nie wykazat spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu lub nie zostal

zaproszony do negogacji lub zlozenia ofert wstqpnych albo ofert lub nie wykazal braku
podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcq bqdQcego osobq fizycznE, kt6rego prawomocnie skazano za pzestepstwo:
a) o kt6rym mowa w aTt. 165a, art. 181-188, art. 189a, aft. 2L&-22f, art.22V23Oa, 4ru.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czeMca 1997 r. Kodeks karny (t.j. uz.
U. z 2020 roku poz. 7444 z p6in. zm, z dnia 25 sierpnia 2020 roku) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1133 z dnia
czerwca 2020 roku),
b) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art, 115 5 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks kamy,
c) skarbowe,
d) o K6rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 een'/ca 2012 r. o skutkach
powiezania v'/ykonywania pracy cudzoziemcom pzebywajqcym wbrew pzepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcq, jezeli utzQdujqcego cztonka jego organu zarzEdzajqcego lub nadzorczego,
wsp6lnika sp6lki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za pzestQpstwo, o K6rym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawce, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sQdu lub ostatecznq decyzjq
administracyjnQ o zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, chyba 2e Wykonawca dokonal platno6ci naletnych podatk6w,
oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wiqzqce porozumienie w sprawie splaty tych naleZnogci;
5) WykonawcQ, K6ry w wyniku zamiezonego dzialania lub ra2qcego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajqcego w blQd przy pzedstawieniu informacji,2e nie podlega wykluczeniu, spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu lub obiektywne niedyskryminacyjne kMeria, zwane
dalej ,,kryterlami selekcji", lub kt6ry zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawif
wymaganych dokumentdw;
6) Wykonawce, kt6ry w wyniku lekkomy6lnolki lub niedbalstwa przedstawil informacje

-

i

wprowadzajqce

w

blqd Zamawiajqcego, mogEce miec istotny wplyw na decfzje

podejmowane przez Zamawiajqcego w postqpor/aniu o udzielenie zam6wienia;
7) Wykonawcq, kt6ry bezprawnie wdywal lub pr6bowal wptynEt na czynnogci zamawiajqcego
lub pozyskae informacje poufne, mogEce dai mu pzewagq w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
8) Wykonawcq, kt6ry bral udzial w przygotowaniu postQpowania o udzielenie zam6wlenla lub
kt6rego pracownilq a tak2e osoba wykonujqca prace na podstawie umolw zlecenia,
o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o Swiadczenie uslug, bral udzial w ptzygotowaniu
takiego postqpowania, chyba 2e spowodowane tym zakl6cenie konkurencji moie byt
wyefiminowane
inny spos6b ni2 ptzez wykluczenie Wykonawcy z udzialu
w pos[Qpowanru;
Wykonawcq, kt6ry z innymi Wvkonawcami zawarl porozumienie majqce na celu zakl6cenie
postqpowaniu o udzielenie zamdwienia,
konkurencji miQdzy wykonawcami
jest
co Zamawiajqcy
w stanie wykazae za pomocE stosownych Srodk6w dowodowych;
10) wykonawcQ hdEcego podmiotem zbiorowym, wobec K6rego sqd ozekl zakaz ubiegania
siq zam6wienia publiczne na podstawie ustawy dnia 28 paidziemika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod groibq kary (tj. Dz.
U. z 2020 roku poz.358 z dnia 05.03.2020 roku),
11) Wykonawcq, wobec kt6rego orzeczono Mulem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
siq o zam6wienia publiczne;
12) Wykonawc6w, ktdzy naletEc do tej samej grupy kapitalowej, w rczumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsument6w (t.j. Dz, U. z 2020 roku
poz, 1076 z dnia 22.06.2020 roku), zto2yli odrebne oferty, oferty czQ6ciowe lub wnioski
o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, chyba 2e wykazE, ie istniejece miQdzy nimi
postepowaniu o udzielenie
powiqzania nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji
zam6wienia.

w

9)

w

z

w

8.2. z postQpowania o udzielenie zam6wienia zamawiajEcy wyklucza r6wniei Wykonawce:
1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym pzez sEd ukladzie
w postepowaniu restruKuryzaryjnym jest ptzewidziane zaspokojenie wierzycieli pzez
likwidacjQ jego majqtku lub sqd zazEdzil likwidacjq jego majqtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz, U. z 2020 roku
poz.814 z dnia 07.05.2020 r.), lub kt6rego upadlo66 ogloszono, z wyjEtkiem Wykonawcy,
kt6ry po ogloszeniu upadlogci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sqdu, jeieli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjQ majEtku
upadtego, chyba, 2e sed zatzEdzll likwidacjq jego majEtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadto6ciowe Prawo restrukturfzacyjne (tj. Dz. U.
z 2020 roku poz. 814 z dnia 07.05.2020 r.)
2) K6ry, z ptzyczyn lezEcych po jego dronie, nie wykonal albo nienaleZycie wykonal
w istotnym dopniu w@e6niejszq umowQ zawartq z Zamawiajqcym.

-

-

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeieli ZamawiajEcy, uwzglQdniajEc wagQ iszczegdlne
okolicznoki @ynu Wykonawc.y, uzna za wystarcajQce dowody pzedstawione w Rozdziale
VII 5 8 ust. 20 regulaminu,
8.4. Zamawiajqcy mo2e wykluczyc Wvkonawcq na kazdym etapie postqpowania o udzielenie
zam6wienia.

9.

OSWIADCZENIA I DoKUMENTY, JAKIE zoBowIAzANI sA DosTARczYc
W\iKONAWCY W CELU $IKAJZANIA BRAKU PODSTAW W\IKLUCZENIA ORAiZ
POTWIERDZENIA SPETNIANIA WARUNX6W UDZIALU W POSTEPOWAI{IU

9,1, Do oferty wykonawca zobowiqzany jest dolqczyi aktualne na dziefi skladania ofert
oswiadczenia stanowiEce wstQpne potwierdzenie, 2e Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu - oSwiadczenie Wykonawc.y o braku podstaw do wykluczenia spo?qdzone wedlug wzoru stanowiEcego zalgcznik Nr 2 do SIWZ,

b) spelnia warunku udzialu w postqpowaniu - o6wiadczenie Wvkonawcy potwierdzajEce
spelnienie wymaga6, okeSlonych w Rozdziale VII 5 8 ust. 3 regulaminu - spozqdzone
wedlug wzoru stanowiQcego zalqcznik t{r 3 do SIWZ,
9.2.Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, pzekazuje Zamawiajqcemu ogwiadczenie o przynaleino6ci lub braku
przynaleinocci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w Rozdziale VU 5 8 ust. 17
pkt 12 regulaminu (zalqenik Nr 4). Wraz ze zlo2eniem ogwiadczenia, Wykonawca moze
pzedstawie dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zakt6cenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
9.3.Zamawiajqcy, zgodnle z rozdzialem VII 5 13 ust. 18 regulaminu, dokona w pierwszej
kolejnogci oceny ofert, a nastqpnie zbada czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wyklu@eniu oraz spelnia warunkl udzialu
w postepowaniu.
g,4.Jezeli jest
niezbQdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postqpowania
o udzielenie zam6wienia, ZamawiajEry mote na kaidym etapie postepowania wezwad
Wykonawc6r/ do zloZenia wszystkich lub niekt6rych ogwiadczei lub dokument6w
potwierdzajqcych, 2e nie podlegajq wykluczeniu oraz spetniajq warunki udzialu w
postQpowaniu, a jeZeli zachodzE uzasadnione podstawy do uznania, 2e zloione upzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sq jui aktualne, do zloienia aKualnych oswiadczei lub
dokument6w.

to

9.5.Na wezwanie zamawiaj4cego Wykonawca zobowiazany jest do zl,o:enia
nastepujqcych o6wiadeei lub dokument6wl

1)

a)

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunku okre6lonego w pkt. 9.1 b)
SIWZ Wykonawca zloiy:
wykaz wykonanych we wskazanym okresie dostaw okreglonych w punkcie 7.2.3 a) SIWZ,
z podaniem ich rodzaju, wartoki brutto oraz daty wykonania, nazwy ZamawiajEcego na
eecz, ktorego dostawy te zostaly wykonane, spozQdzone wedlug wzoru stanowiqcego

zalacznik r 5 do niniejszej
dostawy te zostaly wykonane
wsp6lnego ubiegania siq

SIWZ oraz z zalE@eniem dowodu, okreSlajQcego, czy
naleiycie lub sA wykonywane naleiycie (w przypadku
dw6ch lub wiqcej Wykonawc6w o udzielenie niniejszego

zam6wienia, oceniane bQdzie ich tEczne doswiadczenie),

b) decyzjq udzielajqca koncesji na obrot paliwami,

z

2) W celu potwierdzenia

a)

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
udzialu
w postqpowaniu :
akuElny odpis z wlagciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno6ci gospodareej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wczegniej ni2
6 miesiecy pzed udywem terminu skladania ofert, (w przypadku wsp6lnego ubiegania
siQ o udzielenie niniejszego zam6wienia pnez dw6ch lub wiQcej Wykonawc6w w ofercie
muszq bye zbione przdmiotowe dokumenty dla ka2dego z nich);

9.6. W pr.ypadku wykonawc6w

o udzielenie zam6wienia oraz w
zasobach ktdrych polega wykonawca, kopie
dokument6w dotyczqcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiot6w sq po6wiadczone
za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez wykonawcQ lub te podmiot,.
wsp6lnie ubiegajqcych siQ

przypadku innych podmiot6w,

9,7.

na

Zamawiajqcl moie 2qdae pzedstawienia oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii
dokumentu wylqcznie v*edy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wEFliwogci co do jej prawidliowoaci.

9.8. Wykonawca nie jest obowiEzany

do

zloienia odwiadcei lub dokument6w
potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w Rozdziale VII 5 8 ust, 25 regulaminu,
je2eli Zamawiajqcy posiada o6wiadczenia lub dokumenty dotyczEce tego Wykonawcy lub
pomocE bezplatnych i og6lnodostQpnych baz danych,
mo2e
uzyskai
w szczeg6lnogci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatfzacji dzialalno5ci podmiotdw realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.
902. )lv),

je

10.

za

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

ZamawiajEcy nie wymaga od Wykonawc6w wniesienia wadium.

11.

MIEISCE ORAZ TERMIN SKTADANIA

11.1. Oferty powinny bye zbione
11.2.
11,3.
11.4.
11.5.
11.6,
11.7.
11.8.

w

I

OTWARCIA OFERT

siedzibie Zamawiajqcego: Miejskie Wodociqgi

i

Kanalizacja, Spolka z ograniczona odpowiedzialno6ciE ul. Sienkiewicza 91, 27400
Ostrowiec SwiQtokrzyski, sekretariat w terminie do 30,11.2021 r., do godz. 11:OO.
Otwarcie ofert nastqpi w terminie 30.11.2021 r., ogodz. 11t15 w siedzibie wskazanej
w ust. 1, w pok, 12.
Otwarcie ofertjest jawne.
Z zawartoiciQ ofert nie mo2na zapozna€ sie przed uplywem terminu do ich otwarcia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastqpuje bezpo#ednio po uplywie terminu do ich skladania,
z tym 2e dziei, w kt6rym uptywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpo3rednio pzed otwarciem ofert ZamawiajEcy poda kwotq, jakE zamieza
pzeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje siQ nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a tak2e
informacje dotyczQce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okesu gwaranqi i
warunk6w platnogci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej informacje
doty@Qce:
1) kwoty, jakq zamieza pzeznaczyi na sflnansowanie zam6wienia;
2) firm oraz adres6w Wykonawc6w, kt6zy zlo2yli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zam6wienia, okesu gwarancji iwarunk6w platnoSci
zawartvch w ofertach.

3)

,.2.

TERMIN ZWTAZANIA OFERTA

12.1. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni.

12.2,
12.3.

13.

Bieg terminu zwiEzania oferte rozpoczyna siq
wraz z uph^irem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek ZamawiajEcego mo2e pzedluiyi termin
zwiEzania ofertq.
Pzedlutenie terminu zwiqzania ofertE jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
pzedluZeniem okresu waznosd wadium albo, je2eli nie jest to moiliwie, z wniesieniem
nowego wadium na pzedluzony okres zwiEzania ofertq. JeZeli pzedluienie terminu
zwiEzania ofertE dokonywane jest po wyboze oferty najkorzystniejszej, obowiezek
wniesienia nowego wadium lub jego pzedlu2enia dotyczy jedynie Wykonawcy, K6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

KRYTERIA UAIBORU

I

SPOS6B OCENY OFERT ORAZ UDZIELE]IIE

ZAM6WIENIA

L3,L. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferfy ZamawiajEcy stosowae
nastqpujqce kMeria oceny ofert:
a) Cena jednostkowa brutto (C)

bqdzie

90 q/o
b) Termin czqstkowej dostawy (T) - 10 C/o
13.1.1.Opis kryterium,,Cena jednostkowa brutto"
Kryterium ,fena jednostkowa brutto" bqdzie rozpatrywane na podstawie jednostkowej
ceny ofertowej brutto przy r.rykonaniu pzedmiotu zam6wienia, z uwzglQdnieniem
wartogci wpisanej przez WykonawcQ w pkt. 3.1 Formulaza Oferty. W celu obliczenia
ilosci punK6w w tym kMerium, Zamawiajqcy bqdzie ustalal jednostkowe cene netto w
spos6b nastqpujqcy: cena hurtowa z dnia otwarcia ofert 1 litra oleju napQdowego
EKODIESEL zamieszczona na stronie internetowej PKN ORLEN +/- wartogd podana w
pK 3.1 formularza oferty wykonawcy. Cena jednostkowa brutto zostanie ustalona
popnez dolieenie do ceny jednostkowej netto podatku VAT zgodnie z obowiqzujEc4

-

stawkA.

W tym kryterium mozna uzyskac makymalnie 90 punkt6w. Przyznane punkty zostanq
zaokrqglone do dw6ch miejsc po pzecinku.
Liczba punkt6w w kryterium ,,Cena oferty brutto" (C) zostanie obliczona wedlug
nastqpuJEcego wzoru:

L mtn
Co
gdzie:

x90pK

C min - cena (cena jednostkowa brutto) oferty najtaiszej
C o - cena (cena jedno6tkowa brutto) oferty ocenianej

13.1.2. Opis kryterium ,,Termin czEstkowej dostawy" bqdzie rozpatr).lvane na podstawie
informacji podanej pnez Wykonawcq w pkt. 3.2 Formulaza ,,Oferta",
Przyznanie liczby punK6w T kazdej zlo2onej i nieodzuconej ofercie zostanie dokonane
na Dodstawie tabeli:

Termin dostawy czEstkowej, liczony od
dnia zlo2enia zam6wienia pzez
ZamawiajEcego, podany w ofercie [dni
roboczel
Uczba punkt6w

6

4

2

o

5

10

Oferowany przez Wykonawcq termin czqstkowych dostaw nie moze bya dlutszy ni2 6
dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dostawy powytej 6 dni roboczych,
oferta zostanie uznana za niezgodnE z SIWZ i odtzucona.
I4inimalny termin dostawy czEstkowej za jaki Zamawiajqcy bqdzie przyznawal punkty w
kryterium
dni robocze. W przypadku
czEstkowej dostawy", lwnosi
"Termin
pzez Wykonawce kr6tszego terminu dostawy niz 2 dni robocze,
zaoferowania
Zamawiajqcy pzyzna taklej ofercie liczbq punkt6w jak za termin dostawy
2 dni
robocze.
W przypadku nie podania w ofercie informacji na temat terminu dostawy czEstkowej
ZamawiajEcy uzna, ie Wykonawca zaoferowal maksymalny termin dostawy czqstkowej
wynoszacy 6 dni i odpowiednio obliczy punktacje w tym kryterium.

2

-

13.1.3.2a najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska lEcznie najwiqksza liczbe
punk6w (P) wyliczonq zgodnie z poniiszym wzorem:

Gdzie:

P=C+T

-

lqczna li@ba punkt6w oferty ocenianej
C - llczba punkt6w uzyskanych w kryterium ,,Cena oferty brutto"
T - llczba punkt6w uzyskanych w kMerium ,Termin czEstkowej dostawy"
13.2. Zamawiajecy nie pzewiduje aukcji elektronicznej.
P

13.3. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6ry spelni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwiqkszE liczbQ punkt6w wyliczonE zgodnie ze
wzorem okeslonym w pkt. 19.1.3.
13.4. JeZeli nie bQdzie mo2na dokonaa wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, 2e
dwie lub wiQcej ofert pzedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu czQstkowej
dostawy, ZamawiajEcy spo6r6d nich wybiera ofertq z nii:szE cenE, a je2eli zostaly zlo2one
oferty o takiej samej cenie, ZamawiajEcy wzywa wykonawc6w, kt6rzy ztotyli te oferty,
do zlo2enia w terminie okreslonym pzez ZamawiajEcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy skladajQc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowac cen wy2szych nit
zaoferowane w zlo'onvch ofertach.

13.5. Ilekroc w ustawie jest mowa o cenie - naleiy przez to rozumied cenq w rozumieniu art.
3 ust. 1pkt1 iust.2 ustawyz dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i
uslug (Dz. U. z 2017 t. poz. 1830);W cenie uwzglqdnia siq podatek od towar6w i uslug
oraz podatek akcyzowy, jeieli na podstawie odrebnych pzepisdw spzedai towaru
(uslugi) podlega obciqieniu podatkiem od towarow i uslug lub podatkiem akcyzowym.
PEez cenQ rozumie siq r6wniei stawkq taMowE.

13.6.

Je2eii zloiono ofertQ, kt6rej wybor prowadzilby do powstania obowiEzku podatkowego
ZamawiajEcego zgodnie z przepisami o poda$e od towar6w uslug w zakresie
dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towardw, zamawiajqcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towardw i uslug, kt6ry mialby
obowiEzek wplacii zgodnie z obowiezujacymi przepisami.

i

13.7, W przypadku Wykonawcy zagranlcznego, ktory na podstawie odrqbnych pzepisow nie
jest zobowiEzany do uiszczania podatku od towar6w i uslug VAT lub cel na terytorium
Rzeczypospolitej Polskjej i kt6ry w druku ,Oferty ostatecznej" poda cenq z zerowA
stawkE VAT Zamawiajqcy na etapie oceny
ofertowej podatek VAT lub clo.

14,

i

por6wnywania ofert doliczy do ceny

zAgEzprEczENrE NALE2YTEGowyKoNANrAUMowy
ZamawiajEcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

