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1. Zamawiający 
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Suszu przy ul. Kajki 9. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” 
(Dz. U. z 2008 r.  nr 171, poz. 1058) w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia nie 
przekraczającej 133 tys. euro. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
    Kod CPV: 09.13.41.00-8 (olej napędowy) 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w maksymalnej ilości 42 000 litrów na 
potrzeby pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 do siedziby zamawiającego w Suszu przy ul. Kajki 9. 
 
 
4. Oferty częściowe i wariantowe 
 
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
     
 Termin wykonania zamówienia – w miarę potrzeb do 31.12.2009 r. 
 
6. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia dostaw uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia oraz koncesja na dystrybucję paliw na terenie całego 
kraju), 

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia (pojazdy dostarczające paliwa zgodnie z rozdziałem 3 niniejszej SIWZ), 

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  

 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

 
8.1. Wykonawca w swojej ofercie musi dostarczyć: 

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ, 
- oświadczenie Wykonawcy  stanowiące załącznik nr 2 niniejszej SIWZ, 
- opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 niniejszej SIWZ, 
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i koncesji do dystrybucji paliw na terenie całego kraju, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert  
8.2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie „spełnia - nie spełnia”. 
8.3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
9. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Dostawcą 
 
9.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumienia się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Sadowski   
       tel. (55) 278 61 10 / 512 323 488 
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9.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za nie złożone, a więc nie posiadające mocy prawnej. 

 
10. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
11. Termin związania z ofertą. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do 
składania ofert. 
 
12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
12.1. Wykonawca składa jedną ofertę – odpowiednio wypełniając formularz ofertowy. 

12.2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12.3 Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz opieczętowana i podpisana. 

12.4. Oferta (wypełniony druk oferty - zał. nr 1 do SIWZ) powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisana 

przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania 

zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty. 

12.5. Z uwagi na wysoką dynamikę zmian cen, oferta powinna zawierać cenę określoną na dzień 30.12.2008 r. w 
odniesieniu do hurtowych cen paliw producentów w tym dniu. 

12.6. Wykonawca zamieści ofertę w  nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej 

otwarcie bez naruszenia ewentualnych zabezpieczeń, która będzie zaadresowana na Zamawiającego na 

adres podany w SIWZ tj.: ZUK Sp. z o.o. 14-240 Susz, ul. Kajki 9, będzie posiadać oznaczenia: "Oferta na 
przetarg nieograniczony NR 1/ZUK/2008 oraz „Nie otwierać przed dniem 05.01.2009 r. przed godz. 
9:00". Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

 
13. Sposób oraz warunki płatności za dostawy. 
 
Płatność za realizację dostawy będzie następowała przelewem na podstawie wystawionej faktury w terminie 
określonym na fakturze. 
 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
14.1. Oferty należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu przy ul. Kajki 9 w sekretariacie 

spółki  nie później niż do dnia 05.01.2009 r. do godz. 8:30. Wszystkie oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

14.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 05.01.2009 r. o godz. 9:00 
w obecności 

Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg. Otwarcie ofert nastąpi w pok. Prezesa w siedzibie 
Zamawiającego. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.  

 
15. Opis sposobu obliczania ceny 
 
15.1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
15.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. 
15.3. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 22% należy wskazać podstawę prawną, a jeśli okoliczność 

tego wymaga – także dokument potwierdzający taką zasadność. 
 
16. Opis kryterium wyceny ofert 
 
16.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty, która stanowi 100% wagi.  
          Ocena oferty za kryterium „cena" zostanie wyliczona wg następującego wzoru: 

 
cena oferty najtańszej  
—————————         x 100 = ................ punktów 
cena oferty badanej 
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16.2. Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze tę ofertę, której cena będzie najniższa 

(zdobędzie maksymalną ilość punktów). 
 
 
17. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy 
 
17.1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z zapisami 

ustawowymi, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.  
17.2. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawidłowe   
         dane lub będzie uchylał się od zawarcia mowy, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert tę, która    
         uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
17.3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania w uzasadnionych przypadkach. 
 
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. Istotne dla stron postanowienia 
 
19.1. Wykonawca będzie sprzedawać paliwa bezpośrednio do zbiornika paliwowego znajdującego się w na terenie 

siedziby zamawiającego spełniającego  wymagania w tym zakresie 
19.2. Ceny jednostkowe dostawy oleju napędowego mogą ulec zmianie, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia 

wystąpią zmiany wysokości : podatku VAT, podatku akcyzy, lub hurtowych cen zakupu paliwa. 
19.3. Ceny jednostkowe paliw będą korygowane w danym dniu zakupu wg. cen obowiązujących w tym dniu, 

podanych na dystrybutorach lub w cenniku. 
19.4. Wielkość zamówienia podana w rozdziale 3 niniejszej specyfikacji jest wartością graniczną. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy należność za faktycznie pobrane paliwo. 
19.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców z uwagi na 

jego specyficzny charakter. 
19.6. Zamawiający powiadomi wykonawcę z dwu dniowym wyprzedzeniem o konieczności dostawy kolejnej partii 

paliwa. 
 
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 
Wykonawcom i osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa wyżej. 
 
21. Załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki: 
        - Załącznik 1   Formularz ofertowy  

   - Załącznik 2   Oświadczenie Wykonawcy 
   - Załącznik 3   Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 
 1/ZUK /2008 

    
 
 
 
.....................................................                                                                      ……………………………………… 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/                                                   / data / 

 
 
 

   Do  
   Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
   w Suszu 
   ul. Kajki 9  

                                           14-240 Susz 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 
napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ 1/ZUK/2008 na 

następujących warunkach : 
    
cena brutto za 1 litr paliwa ................. PLN/l  (na dzień 30.12.2008 r.)  
Cena brutto obejmuje obowiązujący podatek VAT. 
 
 

za kwotę ogółem ..................................... PLN                  [42 000 x ................ ],   
 
(słownie złotych.............................................................................................................) 
 

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zgadzamy się ze wszystkimi jej postanowieniami i w całości je przyjmujemy.  
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia 
zawarcia umowy. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. 

 
 

              
                                          

...................................................................... 
                                                             
                                                                          /pieczęć i podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 
1/ZUK /2008 

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

 

Dostawa oleju napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 
 

........................................................................................................................................ 
 
 

....................................................................................................................................... 
/Wykonawca –  (nazwa i adres firmy)/ 

 
 
Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2008 r.  nr 171, poz. 1058) oświadczam, że moja firma: 
 
 

1. spełnia wymagania merytoryczne zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dn. 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj: 
– posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia i jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, 

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje i/lub będzie 
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

 
2. spełnia wymagania formalne tj. nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Ponadto oświadczam, że dostawy oferowane przez moją firmę spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

....................................................                                                                         ............................................... 

/data/                                                                                    /pieczęć i podpis/ 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                           /pieczęć firmowa/ 
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Załącznik nr 3 
1/ZUK /2008 

 

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
 
 

Parametry jakie powinno posiadać paliwo: 
 
 
 
- Olej napędowy zgodnie z normą PN-EN 590 :1999. 
 
 
 
 
 
 

 
 

....................................................                                                                         ............................................... 

/data/                                                                                    /pieczęć i podpis/ 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                           /pieczęć firmowa/ 
 


