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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW                                 - zał. 1 
 
I.Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
Zarząd Dróg Powiatowych  w Miechowie                                                                                                         
32-200 Miechów                                                                                                                      
ul.Warszawska 11                                                                                                                                          
tel. 41/38-307-42, fax 41/38-318-27  
Strona www.zdp.miechow.pl 
e-mail. przetargimiechow@onet.eu 
 
 
II Tryb udzielenia zamówienia 
1/   Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony  zgodnie z art.  

39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z póź. zm. o wartości 
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust.8 ustawy  

2/   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w  sprawie rodzaju  
      dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te  
      dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231) 
3/   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r. w sprawie średniego kursu  
      złotego w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  
      publicznych (Dz.U. z 23.12.2013, poz.1692). 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1 Przedmiotem zamówienia są : 
 
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2016r. 
Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo stacji 
paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa. 
Przewidywane ilości: 
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l 
Olej napędowy – 37 000 l 
 
3.2  Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe jak dla paliw ciekłych określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r. poz. 1058 ze zm.)  oraz odpowiednio 
obowiązujących norm. 
 
3.3 Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy wyłonionego 
w postępowaniu przetargowym. Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną 
stacje paliw zlokalizowaną na terenie miasta Miechowa czynną całodobowo przez 7 dni w 
tygodniu. 
 
3.4 Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z miesięcznym terminem rozliczeniowym 
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.  
Fakt bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzi każdorazowo własnoręcznym podpisem 
osoba uprawniona przez Zamawiającego, na dokumencie WZ, sporządzonym przez pracownika 
stacji benzynowej Wykonawcy, na którym będzie umieszczona data zakupu, imię i nazwisko 
osoby pobierającej, ilość i asortyment oraz do jakiego pojazdu lub maszyny został 
przeznaczony zakup. 
 
3.5 W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb 
Zamawiającego,  zastrzega się, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością 
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szacunkową (orientacyjną), podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż 
ilość paliwa określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie 
Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości odebranego paliwa. 
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem 
Zamawiającego. 
 
3.6 CPV 09134100-8 Olej napędowy 
               09132100-4 Benzyna bezołowiowa 
3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
 
IV.Termin  wykonania  zamówienia  
Zamówienie należy wykonać w terminie: 
od dnia podpisania umowy – do 31.12.2016r. 
 
Uwaga! Termin wykonania może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego odbioru przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia, do wyczerpania kwoty wynikającej z umowy. 
W ramach kwoty umownej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych 
rodzajów paliwa.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia  tych 
warunków 
 
Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

• zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  
zamówienia ze  wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

• złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 
 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1ustawy  
o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;  
 
5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
     Na potwierdzenie należy złożyć: 
         - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, art.22 Pzp  (zał. do SIWZ) 
          - kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 
  energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). 

 
5.2     posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i warunki dotyczące 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

      
Na potwierdzenie należy złożyć: 

- oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, art.22 Pzp  (zał. do SIWZ) 
 
Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy- dokumentów, o których mowa w pkt. 
5.4;  
2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
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d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia .  

Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z 
oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.  
 

5.3  Nie podlegają wykluczeniu. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, należy złożyć  
następujące dokumenty: 

5.3.1  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art.24 ust.1 ustawy  Pzp (zał. do 
SIWZ) 

5.3.2  aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z 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, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5.3.3 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5.3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli Wykonawca wykazał spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp 
polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.3.   
 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

    
    Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące dla (nie 

zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.) oraz 
6 miesięcy (o nie otwarciu jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości) przed upływem terminu 
składania ofert. 

  
    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. 5.4, 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.  

 

5.4 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
 kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej (zał. do SIWZ). 

 

 

5.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze  
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w tym: 
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5.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  zgodnie z art. 

23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego 
do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

5.5.2 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.   Oświadczenie o spełnieniu warunków o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 

5.5.3    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty 
dokumenty dla każdego konsorcjanta/wspólnika spółki cywilnej  oddzielnie. 

 

5.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 

ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 

(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 

oryginałem). 
 

5.7  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 
ofert dokumentów, (metodą spełnia / nie spełnia).  

 
VI. Warunki  wykluczające wykonawców z udziału w postępowaniu 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach 
określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu 
 
7.1 Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli 

1. 

Oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem – zał. do SIWZ  
Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to 
wynagrodzenie kosztorysowe. Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określają 
istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

2. 
Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością dostaw stanowiącą cenę    
zamówienia brutto – zał. do SIWZ 

3. 

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 
ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub w formie kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 

4. 
Oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, art.22 Ustawy Pzp – zał. do 
SIWZ 

5. Kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

  Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1. 
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Ustawy  Pzp – 
zał. do SIWZ 
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2. 
Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej 

3. 
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

5. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 
pkt5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawiony warunek podmiotowy i być 
zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia. 

7.2  Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w      
pkt. 7.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

7.3  Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 
wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

7.4  Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej 
kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

7.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez 
Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w 
dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

7.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu 
przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone 
pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia. 

7.7  Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 
polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się 
oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę. 

            
VIII.    Informacje proceduralne  
 
8.1  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
       warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż w terminie określonym w art. 38 pkt 1 Pzp  
 
8.2  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym  

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona specyfikacja. 

 
8.3  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed  

upływem terminu składania ofert, modyfikować treść specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i 
zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia.  

 
8.4  Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

 wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie 
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zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz umieszcza na stronie internetowej na której udostępniono specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

  
8.5 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można uzyskać pod 

adresem ZDP Miechów. ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów,  a w wersji elektronicznej na 
stronie Zamawiającego www.zdp.miechow.pl.                                                                          

 
IX.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.   
 
9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,  

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail 
Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na 
żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  Zamawiającego zostały podane w 
pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

9.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

X.    Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.   
 
10.1  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

  - zagadnienia merytoryczne: Krzysztof  Szarek, tel. (041) 38-307-42, wew.18 
  - zagadnienia proceduralne: Beata Suchoń, tel. (041) 38-307-42, wew.12 

 
 10.2  Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w 
          godz.07:00 do 15:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
                                
XI. Wymagania dotyczące wadium 
                                                            
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium,  (art.45 ust.2 Pzp.)  
 
 
XII.  Termin związania ofertą 
 
12.1 Wykonawca jest związany ofertą 30dni od upływu terminu składania ofert. 
12.2   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin  

   związania ofertą zgodnie z art.85, ust.2. 
 
 
XIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
 
13.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty. 

13.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

13.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
13.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie                 

pisemnej.   
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13.5 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań    
Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

13.6 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie  poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

13.7  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Przetarg nieograniczony na 
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w 

Miechowie w 2016r. 
Nie otwierać przed 22.12.2015r. godz.10:00. 

               
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta  będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy  
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej  opóźnienia. 
Oferty, które będą złożone po terminie określonym w SIWZ zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

13.8 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

13.9  Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem. 

 
13.10 Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 
 
 
XIV.   Miejsce oraz termin składania ofert oraz otwarcia ofert 
 
14.1  Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie ul.Warszawska 11-  
         Sekretariat, pok.nr1  nie później niż do dnia  22.12.2015r. do godz.9:30. 
 

14.2 Oferty zostaną otwarte w  siedzibie zamawiającego – świetlica  w dniu 22.12.2015r. 
o godzinie 10:00. 

14.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy 
protokół  z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

14.4 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył 
wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub 
niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

14.5 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 
Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 
XV.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
15.1 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik do SIWZ , a następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza 
oferty. 

15.2 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).  
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15.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 
miejsca po przecinku. 

15.4 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.  

15.5   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie stanowiło iloczyn 
zakupionego paliwa w litrach i ceny jednostkowej obowiązującej w  dniu zakupu 
pomniejszonej o z zaoferowany upust przez Wykonawcę. 

15.6   Upust  w stosunku do cen paliwa obowiązujących w dniu bezgotówkowego zakupu  jest 
stały  i będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

 

XVI.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

16.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 
oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. 

16.2  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 
ofert na podstawie kryteriów: 
 
- cena           -               90%  znaczenia 
Oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) - ilość punktów 90 
Pozostałe wg formuły  Pkt. C =(Cmin : C oferty badanej) x 90 
 
 
- upust         -               10%  znaczenia 
 
Na podstawie zaoferowanego upustu jaki Wykonawca udzieli do każdego 
zakupionego litra paliwa w stosunku do ceny aktualnie obowiązującej na stacji 
paliw wg następującej punktacji: 

 
 1) upust 0,05 zł – 1 pkt, 

         2) upust 0,10 zł – 5 pkt, 

         3) upust 0,15 zł – 10 pkt, 

Maksymalna  ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca – 10pkt. 
UWAGA!   Upust nie może być równy 0. 

 
Pkt.Oi = Pkt. Ci + Pkt. Ui 

Pkt.Oi  - łącznie liczba punktów oferty 
Pkt. Ci - punkty oferty  w kryterium cena 
Pkt. Ui - punkty oferty  w kryterium upust 
i – nr badanej oferty 

 
 

16.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do 
niniejszej specyfikacji.  

XVII.  Formalności po wyborze oferty 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed 
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 
postanowienie: 
-okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 
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z Zamawiającym, 
-ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
-ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia, 
-wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia,  
-zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

 

XVIII.  Istotne warunki umowy. 
 

Określa załącznik do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy. 

 

XIX.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  zaliczki dla wykonawców. 
 
19.1 Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego   

wykonania umowy, art.147 Pzp . 
 
19.2  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia   

art.151a 
 
 
XX. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach 
 
21.1  Zmiana postanowień umowny na skutek zmian wskazanego w ofercie paliwa może  

nastąpić w przypadku braku dostępności paliwa na rynku, na paliwo o parametrach  
równoważnych lub lepszych. 

 
21.2  Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron w tym urzędowa zmiana stawki 
podatku Vat. 

21.3  Przewidziane zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 
XXI. Środki ochrony prawnej: 
 
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych przysługują 
środki ochrony prawnej  zawarte w dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………. 
 
            Podpis  Kierownika  Zamawiającego 


