Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.
Ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
Polska

Tel: 15 823 22 95
Fax: 15 823 31 24
http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TZM-21-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę paliw płynnych

Tarnobrzeg, dnia 14 listopada 2014 roku
Zatwierdzam treść SIWZ:

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
............................................................
(podpis kierownika zamawiającego)
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Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego
Uchwałą nr 26/2010 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2010
roku zamieszczonego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl jeżeli
przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.
Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.
1
2

Oznaczenie
Części
Część I
Część II

Nazwa Części
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Wzór umowy w sprawie zamówienia.

Część I
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy dostawy:
1.1. oleju napędowego w ilości 180 000 litrów spełniającego wymagania
jakościowe określone w aktualnej normie PN-EN 590. W tej ilości
poszczególne gatunki stanowią olej napędowy letni, przejściowy oraz zimowy.
W zależności od aktualnych temperatur otoczenia Wykonawca winien
dostarczać gatunek oleju napędowego spełniający wymagania
temperaturowe.
Wg CPV: 09134100-8, olej napędowy
1.2. etyliny Pb 95 w ilości 4000 litrów spełniającej wymagania jakościowe
określone w aktualnej normie PN-EN 228.
Wg CPV: 09132100-4, benzyna bezołowiowa
− zwanych dalej towarem
2. Dostawy, o których mowa w pkt 1 będą realizowane w okresie 3 lat od dnia
podpisania umowy.
3. Realizacja zamówienia polegała będzie na sukcesywnym, codziennym
tankowaniu w stacji paliw Wykonawcy 14 pojazdów Zamawiającego olejem
napędowym oraz 5 pojazdów etyliną Pb 95.
4. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem kart paliwowych,
których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie
więcej niż 25 sztuk.
5. Przedstawiona ilość towaru jest wielkością przybliżoną, jaką zamierza kupić
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w zakresie ± 10%.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów
wymaganych przez zamawiającego:
6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
6.1. posiadają co najmniej jedną stację paliw, czynną całodobowo, na terenie
miasta Tarnobrzeg, w odległości max 3,5 km od Bazy Spółki Tarnobrzeskie
Wodociągi Sp. z o.o. zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślnej 1.
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6.2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
6.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
6.4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
6.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
6.6. spełniają warunki zawarte w niniejszej Siwz.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1. wykonawcy
zobowiązani są podać adres (lub adresy w przypadku większej liczby stacji)
lokalizacji stacji paliw, na której (-ych) odbywać się będzie tankowanie pojazdów
8. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.2. wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
8.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8.2. koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.);
8.3. umowę z producentem oferowanych paliw (jeżeli Wykonawca nie jest
jednocześnie producentem paliw)
9. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.3; 6.4; 6.5
i 6.6 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia:
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania, musi też wyszczególnić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na
dokumencie pełnomocnictwa.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
12. Wykonawcy (Partnerzy) wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 3 dni przed podpisaniem
umowy o realizację niniejszego zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści wszystkie
postanowienia dotyczące wspólnej i solidarnej realizacji zamówienia, określającej
obowiązki każdego z Wykonawców przy realizacji zamówienia.
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Wymagania dotyczące wadium:
13. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
14. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
15. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
16. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania
oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w
formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść
dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie
pisemnej.
17. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest
Wojciech Lipiec – kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel.
(15) 823-22-95 w. 32
Opis sposobu przygotowania oferty:
18. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do IDW
19. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
20. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
21. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu wykonawcy.
22. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być
przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
23. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty,
oraz dokonywanie zmian w treści oferty.
Zawartość oferty:
24. Kompletna oferta musi zawierać:
24.1.
Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do IDW,
24.2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do IDW,
24.3.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
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gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
24.4.
koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami płynnymi,
24.5.
umowę z producentem oferowanych paliw (jeżeli Wykonawca nie jest
jednocześnie producentem paliw)
25. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
26. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego
w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:

28 listopada 2014 r. do godz.

1000 czasu lokalnego

27. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
Oferta w postępowaniu na:
„Dostawę paliw płynnych”
Nie otwierać przed dniem: 28 listopada 2014 r., godz. 1030
28. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
29. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi
wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie
przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.
30. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
31. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

Miejsce i termin otwarcia ofert:
32. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1,
39-400 Tarnobrzeg,
W dniu:

28 listopada 2014 r.

o godz.

1030 czasu lokalnego

33. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
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Tryb otwarcia ofert:
34. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
35. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane
Wykonawcom bez otwierania.
36. koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem
kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
37. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi
obecnym:
37.1.
stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;
37.2.
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
37.3.
informacje dotyczące ceny.
38. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania
przetargowego.
39. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
Termin związania ofertą:
40. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Kryteria oceny ofert:
41. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
41.1.
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania;
41.2.
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
42. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów
oceny ofert:
42.1.
cena – waga kryterium 50%
42.2.
upust – waga kryterium 50%
43. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
43.1.
Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej x 50 = ilość
punktów
44. Punkty za kryterium „Upust” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
44.1.
Upust z oferty badanej / Najwyższy oferowany upust x 50 = ilość
punktów
45. Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić
końcową cenę oferty.
46. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia uzyskał największą liczbę punktów.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
47. Cenę należy podać w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr
1 do IDW
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48. Podane w ofercie cena musi być wyrazona w PLN (złotych polskich) natomiast
upust w procentach (%).
49. Podane wartości ceny i upustu muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku (setne części).
50. Podane w formularzu ofertowym dane cenowe muszą być w zakresie:
− średnich cen jednostkowych brutto przed upustem za etylinę bezołowiową
Pb95 oraz olej napędowy ON – podane według stawek obowiązujących w
dniach od 12 listopada 2014 do 18 listopada 2014 roku i pochodzić z wybranej
stacji paliw Wykonawcy w Tarnobrzegu.
− ceny jednostkowej brutto za karty paliwowe – aktualne przez cały okres
obowiązywania przyszłej umowy
51. Poziom upustu wskazany w kol.„D” Formularza cenowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do IDW musi być taki aby w efekcie jego zastosowania cena
jednostkowa brutto wyliczona w kol.„E” była niższa o minimum 0,01 zł od ceny
wskazanej w kol.„C”.
52. Wysokość upustu musi być jednakowa dla oferowanych paliw tj. Pb95 i ON.
53. Przykład właściwego sposobu podawania cen, upustu i zaokrąglania:

L.p.

Opis

A

B
etylina
bezołowiowa
Pb95
olej
napędowy
ON

1

2

Średnia cena
jednostkowa
brutto (przed
upustem) w
zł
C

Upust
(w %)

D

3,92

Cena
jednostkowa
brutto (w zł)
[C x (1D/100)]
E

Ilość
maksymalna
dm3

Wartość
brutto w zł
(E x F)

F

G

3,86

4000

15440

3,80

180000

684000

1,6
3,86

54. Cena i upust muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
55. Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto za całość przedmiotu
zamówienia zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).
Termin realizacji zamówienia:
56. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 lata od daty podpisania umowy
Termin zawarcia umowy:
57. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce
i termin podpisania umowy.
58. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego (Część II SIWZ).
59. Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony
załączonej umowy przez osobę uprawnioną.
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60. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej
podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy.
Unieważnienie postępowania:
61. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
61.1.
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
61.2.
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
61.3.
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy w sprawie zamówienia
62. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
62.1.
ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i
prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert),
62.2.
złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
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Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY (wzór)
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw płynnych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-21-14
1. ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2.

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………..

3.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: …………………………………………………………………………….
Nr faksu: ………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

4.

My niżej podpisani oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią
SIWZ,
3) oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
przygotowanego przez zamawiającego w SIWZ za kwotę:
Netto: ...................... zł (słownie: ...........................................................................
....................................................................................................................... zł)
Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: ............................................
....................................................................................................................... zł)
Brutto: .....................zł (słownie: ............................................................................
....................................................................................................................... zł)
za całość przedmiotu zamówienia, tj. 180000 litrów oleju napędowego ON, 4000
litrów Etyliny Pb95 oraz wydanie 25 sztuk kart paliwowych wyliczoną w poniższy
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sposób:
Średnia dzienna cena paliw na stacji Wykonawcy w Tarnobrzegu ul.
………………………………….. w okresie od 12.11.2014 roku do 18.11.2014 roku

5.

Lp

Data

Dzienna cena
brutto ON

Dzienna cena
brutto Pb95

1
12.11.2014
2
13.11.2014
3
14.11.2014
4
15.11.2014
5
16.11.2014
6
17.11.2014
7
18.11.2014
Średnia dzienna cena
6. Oświadczamy, że stacja paliw z której będzie pochodziła cena uwzględniana w
niniejszym Formularzu (cena, od której będzie liczony upust) usytuowana jest w
odległości ok. ….. km od Bazy Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślnej 1.
7. Formularz cenowy:
L.p.

Opis

A

B
etylina
bezołowiowa
Pb95
olej
napędowy
ON

1

2

3

Średnia cena
jednostkowa
brutto (przed
upustem)
C

Upust
(w %)

D

Cena
jednostkowa
brutto (w zł)
[C x (1D/100)]
E

karta
paliwowa

Ilość
maksymaln
a dm3

Wartość
brutto w zł
(E x F)

F

G

4000

180000

25

Razem cena ofertowa

w tym podatek VAT

8. Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia (tankowanie paliw płynnych)
będzie mogła przebiegać na następujących stacjach paliw:
8.1. nr stacji: ..........…… adres stacji: ...................................................................
8.2. nr stacji: ..........…… adres stacji: ...................................................................
8.3. nr stacji: ..........…… adres stacji: ...................................................................
zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnobrzeg oraz czynnych przez całą dobę.
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9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego
10. Akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ
i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Podpis(y):
Pieczęć Wykonawcy:

Miejscowość i data:
………………………………………………

……………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
l.p.

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 2 do IDW – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw płynnych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-21-14
1. ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczamy, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3. Podpis(y):
Pieczęć Wykonawcy:

Miejscowość i data:
………………………………………………

……………………………………………..
Nazwa Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby
l.p.
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Część II SIWZ
Wzór umowy
UMOWA nr TZM/21/14 (wzór)

zawarta w dniu …………………………. w Tarnobrzegu pomiędzy:
Tarnobrzeskimi Wodociągami Spółką z o.o.
z siedzibą: ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520.
REGON: 830337895

NIP: 867-00-03-252

Kapitał zakładowy: 45.612.000,00 zł
którą reprezentuje Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym, a
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w:
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1) .........................................................................................................................
2) ………………………………………………………………………………………...
wpisanym do: .............................................................................................................
(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: ................................................... NIP: ........................................................
zwanym dalej Wykonawcą

Integralna częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia Zamawiającego z dnia 14 listopada 2014 roku razem z tworzącymi ją
załącznikami dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw płynnych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego: TZM-21-14) oraz oferta Wykonawcy złożona w tym
postępowaniu.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa do samochodów Zamawiającego.
Dostawa będzie realizowana w formie sprzedaży paliwa w sieci stacji paliwowych,
którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośrednio do zbiorników
pojazdów. Niniejsza umowa dopuszcza sporadycznie tankowanie bezpośrednio do
kanistrów. Zmiana wskazanych w Formularzu ofertowym stacji, przy zachowaniu
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warunków określonych w SIWZ, nie stanowi zmiany Umowy i będzie dokonywana
w formie aktualizacji wykazu stacji paliw.
2. Opłaty za tankowania będą realizowane bezgotówkowo, z wykorzystaniem kart
paliwowych wydanych przez Wykonawcę, umożliwiających monitorowanie
tankowań i rozliczanie ich kosztów. Karty będą wystawiane odpłatnie, na wniosek
Zamawiającego zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej do używania karty.
Każde tankowanie będzie dokumentowane przez Wykonawcę wydaniem
osobie tankującej „potwierdzenia zakupu”, zawierającego:
− Dokładny adres stacji paliw
− Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
− Nr rejestracyjny samochodu
− W przypadku tankowania do kanistrów nazwa urządzenia do którego zostało
zakupione paliwo (np. agregat prądotwórczy, kosiarka spalinowa …)
− Kwota do zapłaty
− Ilość wydanego paliwa
− Wartość wydanego paliwa
− Data i godzina transakcji
− Stan licznika
3. Każda karta paliwowa zostanie zabezpieczona indywidualnym, czterocyfrowym,
poufnym kodem PIN, utrzymywanym w tajemnicy przez Strony. Wykonawca
zobowiązuje się do wydania karty paliwowej Zamawiającemu w ciągu 15 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, zarówno w przypadku kart
wydawanych po raz pierwszy, jak również ich wtórników w przypadku zmiany osoby
upoważnionej przez Zamawiającego do jej używania, zniszczenia, zagubienia lub
kradzieży karty paliwowej. Za każdą kartę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ……. zł brutto, bez względu na to, czy będzie to karta nowa, czy też
wtórnik. Maksymalną liczbę kart paliwowych, wydanych Zamawiającemu, określa się
na 25 sztuk. Nie przekraczanie zamówienia 25 kart będzie monitorowane przez
Zamawiającego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezpłatny dostęp do
portalu internetowego, który pozwoli mu na kompleksowe zarządzanie swoimi
kartami.
4. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty paliwowej Zamawiający zobowiązuje
się niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę, korzystając z całodobowego
telefonu alarmowego nr ……………………………………… .
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą paliwową
po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego jej utraty.
5. Ilość paliwa sprzedanego w okresie trwania Umowy wyniesie nie więcej niż:
1) etyliny bezołowiowej Pb 95 - 4000 litrów,
2) oleju napędowego ON – 180000 litrów,
w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają wymagane
Kwalifikacje, oraz że dysponuje stosownymi uprawnieniami i wyposażeniem,
niezbędnymi do wykonania Umowy, jak również, że Umowa będzie wykonywana
z należytą starannością.
7. Strony wyznaczają niżej wymienionych pracowników do współpracy przy
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wykonywaniu Umowy:
1) ze strony Zamawiającego: Pan/-i …………….…………….. tel. ……………
2) ze strony Wykonawcy: Pan/-i ………………….……….. tel. …………....
Zmiana wymienionych osób następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej
Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących stanu realizacji Umowy, jak również
zawiadamiania o sytuacjach wymagających podjęcia działań ze strony
Zamawiającego.
§2
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające
z aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw cen sprzedaży paliw oraz
zastosowania upustów, o których mowa w ust. 3, a także wynagrodzenie wynikające
z ilości faktycznie wydanych kart paliwowych.
2. Strony przyjmują, iż rozliczenie zakupów następować będzie w miesięcznych
okresach rozliczeniowych, zgodnych z miesiącem kalendarzowym. Zapłata
należności będzie następowała według stanu na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. Za
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość paliwa
zakupionego przez Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym, wyliczone
jako iloczyn litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej za 1 litr brutto,
obowiązującej w dniu tankowania na danej stacji paliw (spośród stacji, o których
mowa w § 1 ust. 1) , pomniejszonej o stały upust w wysokości:
1) …. % w przypadku etyliny bezołowiowej Pb 95,
2) …. % w przypadku oleju napędowego.
4. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zestawienie transakcji faktycznie
dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, zawierające dane, o których mowa w
§ 1 ust. 2. Na fakturze naliczanie upustu nastąpi od wartości brutto faktury.
5. Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca naliczy odsetki
ustawowe.

§3
OKRES TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2017 roku.
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2. Niezależnie od postanowień ust. 1, jeżeli w kolejnym roku budżetowym,
następującym po roku zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający nie będzie
dysponował – z przyczyn od niego niezależnych – środkami finansowymi
przeznaczonymi na realizację zadania, Umowa zostanie niezwłocznie rozwiązana.
W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało tylko roszczenie o zapłatę za
już wykonane świadczenia.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja
powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres:
………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia
reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie
decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie
reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od
Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w
terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego
szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za
naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie
obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na
drodze sądowej.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części
podwykonawcy lub podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania
i zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne działania i zaniechania.
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnościami
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) Wykonawca dostarcza paliwo o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi
w tym zakresie,
2) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego
wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej
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od Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2% ceny ofertowej brutto określonej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 1 do IDW.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny
niezależnej od Wykonawcy, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 2% ceny ofertowej brutto określonej w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane za
zgodą obu Stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony
będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy
dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Wykonawca:
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