
PlledsiębiorstwoWodotiqgówil(unulilu.ii"Wt0.0.
Pl. Pio$owski 2l, 58-5ó0 lelenio §óro . tel. 75730350l, fox 7573035l ó . www.wodnik.net.pl o sekreloriol@wodnik.net.pl

Ogłoszenie z dnia 25,01.2019r.

Dla przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:

,,Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK,WODNIK" Sp. z o.o.

w Jeleniej Górze"

Zamawiającyz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka zo.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
Nr re ferenc yj ny nadany sprawie pr zez Zanawiaj ące go :

NPl3ż112l20l9

I. TRYB ZAMÓWIENIA
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarga

nieograniczonego, na podstawie Instrukcji udzielania zamówień, wprowadzonej

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 zdnia I0 pńdziernika 20l8 roku PrezesaZarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,,WODNIK" Spółka zo.o. w Jeleniej GÓrze.

1.2. Adres strony internetowej na której dostępna jest w/w Instrukcja udzielania zamówień:

http : //b ip. wo dnik. net. pl/ zatJadka,,przetar gi" .

1.3. Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania dzińa|ności w sektorze wodno-

kanalizacyjnym określonej w art, |32 ust. l pkt 4) oraz ust. 2 Ustawy z dnia29 stYcznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z20l7 r. poz. 1579).

I.4. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w wydanym na podstawie art. 11

ust. 8 ww. ustawy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów zdńa22grudnia
20t7 r. w sprawie kwot wartości zamówień oruz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.
z20I7 r., poz. 2479). W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do

niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5. Na podstawie §2 ust.4 Instrukcji udzielania zarrtówień, Zamawiający podjął decyzję

o prowadzeniu przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia w formie
pisemnej. Informacja o prowadzonym postępowaniu została zarięszczona takżę na
Platformie zakupowej dzińającej pod adresem https://wodnik.logintrade.net.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sukcesywną

dostawę paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego, przy czym szacuŃowa wielkośĆ
zamówienia wynosi:
- benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości około 20 000 litrów, jakościowo odpowiadającej

Polskiej Normie PN-EN 228 oraz
- oleju napędowego ON w ilości około 120 000 litrów, jakościowo odpowiadającej Polskiej

Normie PN-EN 590.
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Paliwo będące przedmiotem zamówienia powinno spełniaó wymagania Polskiej Normy oraz

minimalne wymogi jakościowe określone w tozpotządzeniu Ministra Gospodarki z dnia

9 pńdziemika 2015 w sprawie wymagń jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia

23.I0.20I 5 r. poz. 1 680).

Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. WYkaz

jednostek transportowych i sprzętowych Zamawtającego pobierających paliwo ze stacji

paliw Wykonawcy stanowi Zńącznik nr 1 do Umowy. Stacja paliw musi byó dostosowana

do tankowania samochodów ciężarowych.
Stacja paliw z możliwością tankowania benzyną bezołowiową PB 95 i olejem napędowYm

musi znajdowaó się w granicach administacyjnych miasta Jelenie Góra w odległoŚci nie

większej niż 5 km od bazy sprzętu mieszczącego się w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7

(odległośó mierzona przebiegiem trasy dojazdowej drogami publicznymi) i być czynnaPrzęz

całą dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym.

Sptzedaz paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji Paliw
obowiązującego w dniu tankowania paliwa na stacji z kńdorazowym uwzględnieniem

przyznanego Zanawiającemu rabatu, jeśli taki zostń wskazany na formularzu ofertY

sporządzonym przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Zńącznik nr 1 do IDW.

Przewidywana ilość zakupu paliw płynnych może uleć zmianie w granicach 20 %

szacowanej ilości w zależności od ksźałtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawcy nie przysługuj ą z tego tytułu roszczęnia odszkodowawcze.

Sprzedń paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na podstawie tzw. asygnaty

paliwowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zalnówięnta z

wykorzystaniem kart paliwowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawartyjest w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zanóvłtenia (SIWZ) _ Częśó III _ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz CzęŚĆ II - Wzór

Umowy.

TERMI|{ WYKONIAI\IAilI.
Dostawa odbywaó się będzie sukcesywnie w terminie od 10.02 .2019 r. do 09.02.202l r.

Zamavłtający nie przewiduj e udzielenia zamówienia uzupełniaj ącego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, któtzy:

4.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu:
_ warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,
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- wirunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamóńenia,
- warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z
ofertą:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzót oświadczenia - zńącznik nr 2 do

IDW)
b) kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oryginału

aktualnej koncesji na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną zgodnie

z obowipuj ącymi przepisami;
c) Wkaz stĄi paliw Wykonawcy znajdujących się w granicach administracyjnych miasta

Jelenia Góra w odległości nie większĄ niZ 5 km od bazy sprzętu mieszczącego się w
Jeleniej Gótzę przy ul. Ceglanej 7 (odległość mierzona przebiegiem trasy dojazdowej

drogami publicznymi) wraz z informacją o podstawie dysponowania stacją - Zńączrriknr
4IDW.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamóńiniu, o..rri*y będzie ich łączrty potencjał techniczny i kadrowy, łączne kwalifikacje i
doświadczenię oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenĘ ma

obowiązek ńożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywaĆ będą

spełnianie tych warunków.

Przed podpisaniem (Jmowv z wybranym Wykonawcq Zamawiajqcy będzie wymagał przedłożenia

kopii zńwiadczenia o nadaniu numeru NIP.

4.1,,2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach szczegółowo okreŚlonych w

§10 Instrukcji udzielania zamówień

4.I.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenta Wykonawcy zobowiązani są do

złożeniawrazz ofeą:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - (wzór oświadczeniaZńącznik nr 3 do

IDW);
b) oryginału lub kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałemprzez Wykonawcę)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z cęntra|nej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania
czynności prawnych oraz zaciągania zobońązń w imieniu Wykonawcy lub oryginał
właściwego pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczymi

c) oryginału lub kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginńem przez Wykonawcę)
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie za|ega z opŁacańem podatków, lub zaświadczęnie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub tońożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wvstawione nie
wcześniei nź 3 miesiace przed unływem składania ofert;
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d) oryginału lub kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginńem przez Wykonawcę)
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego |Jbezpieczenia Społecznego potwierdzaj ące, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienię, odroczenie lub rońożenie na raty zaIegłych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wvstawione
nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem składania ofert.
W prrypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówieniao w tym również spółki cywilne, dokumenty potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu skladakńdy z Wykonawców oddzielnie.

5. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązuję przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamavłiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z20l6t.
poz.I126)
Jeże\i Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.1.3 b), c), d) -
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zaIrtieszkartia,potwierdzająceodpowiednio,że;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
a|bo że uzyskał przevłidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rońożęnie na ruty
zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzęczono wobec niego zakazuubiegania się o zamówięnie.

6. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może
polegać na zasobach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej
p o dmi otu trze cie go, niezależnię o d łącząc e go i ch charakteru prawnę go.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczęgólności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tvch
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

Treść zobowiązarlia powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywaó na zakres zobowiązaria
innego podmiotu, określaó czego dotyczy zobowiązanie oraz wskazać w jaki sposób i w
jakim okresie będzie ono wykonane, treśó takiego zobowiązania musi zawierać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, ptzez WykonawcQ, ptzy wykonywaniu

zamówienia,
- okres w jakim podmiot trzęcibędzie brńudział w wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodolvych i
do świ adc zeni a, bę dzie bt ń udziń w r e a|izacji zamówienia.
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W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z
podmiotem ich udzielaj ącym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia
ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególnoŚci wiedza i
doświadczenie), taki dokument powinien zavłieraó jednoznaczne nawiązanie do

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca.

v. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI . OCENA I WYBÓR OFERTY
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, klóre:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych ptzez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przezZamańającego;

6.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
który(ruy) przedstawi(ą)najkorzystniejszą ofertę wg ponżsryego kryterium.

6.3. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następuj ącym krYerium :

Ocena oferty zostanie przeprowadzona puŃtowo wedfug następujacych zasad:

a) kryterium ceny 11benzyny Pb 95 - waga kryterium l0%
b) kryterium ceny 11 oleju ON - waga kryterium 30%

c) kryterium wskaźnika obnizki ceny (upustu) - waga kryterium 60%

Wartośó punktowa zostanie obliczona wg następujących zasad:

ilośó punktów cposs: _________::1::::,:1:1T:T]__Y_:1i_::_::i:]______ x 100 x 10 %
cena l litra benzyny oferty badanej (w złotych brutto)

ilość punktów coN: __:i'_::'_i_::::_]_:'::Y::_'*::::__Y:':"1_::::]_____ x 100 x 30 %
cena l litra oleju napędowego ofeĘ badanej (w złotych brutto)

upust od ceny brutto 1 litra paliw oferty badanej (w %)

ilość puŃtów Cu: - x 100 x 60 Yo

największy upust od ceny brutto l litra paliw (w %)

Łącznapunktacja to suma punktów C : Cpu s + CoNr* Cu
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6.4. Zanajkotzystniejszą zostanie vznanaoferta, która uzyska największailość puŃtów.

6.5. Ocena będzie dotyczyć ofert uznanychzaważmę i niepodlegajacych odrzuceniu.

6.6. Jeżeli Zarnawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że zostńy złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
ńoży|i te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowaĆ cen vłyższych niż
zaoferowan e w złożonych ofertach.

vII . TERMIN I SPOSOB ZuOŻEI\IA OFERT
7.1. Ofertę należy ńożyó w siedzibie Zamawiającegoo Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia

Góra sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie :

W dniu 04.02.2019 r. o godz. 13.00

7.2 Ofertę na|eży złoĘó w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanatizacji ,'WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
Plac Piastowski 21,58-560 Jelenia Góra

Oferta w postępowaniu prowadzonym w ramach procedury udzielenia zamówienia numer
referencyjny: NP/321 l2l2019 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Sukce ywna dostawa paliw

płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,,WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze"

Nie otwierać przed dniem: 04,02.2019 r. godz" 13.00

7.3 Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7.4 Każdy Wykonawcamoże złożyć tylko jedną ofertę
7.5 Zamawiający nie doplszcza składania ofert wariantowych.
7.6 Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofert zostaną zwrócone

Wykonawcom.

DODATKOWE I|{FORMACJE
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamavłiający i Wykonawcy przekazĄą pisemnie. Zamawiający dopttszcza przekazywańe
powyższych dokumentów faksem w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz.
15:00. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzyńania.
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Przedsiębiolstwo Wododqgów i l(unolizotii ,,llll()DJ{ll(" Spólku l o.o.

Pl. Piostounki 2l, 58-5ó0 Jelenio Gólo. tel. 75730350l, fox 7573035ló.wwrł.wodnik.net plo sekrehriol@wodnik.net.pl

Nr faksu Zamawiającego: 75 73 03 516, adres e-mail: przetargi@wodniknet.pl

Informacje i zawiadomienia dotyczące wszystkich Wykonawców, jak również odpowiedzi na

pytania skierowane do Zanawiającego, umieszczarte będą ptzez Zamavłiającego na stronie
internetowej : http:/iwww.bip.wodnik.net.pl/ w zakładce,,ptzetargi" .

Ix. WYKAZZAŁĄCZ|{IKOW
ZaŁączniknr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóńenia (SIWZ):

Częsc I - Instrukcja dla Wykonawcow
Częsc II - Wzór umowy
Częsc III - Opis przedmiotu zamówienia
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