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I. Nazwa i adres zamawiającego. 
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku  
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 
tel. 44/7814228 fax. 44/7814228 
mail: kuzg_kluczewsko@wp.pl 
NIP 6090071454 REGON 260738388 
Godz. urzędowania :od poniedziałku do piątku w godz. od 7-ej do 15-tej z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Przetarg nieograniczony  prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm. /  
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest                                                                                                                                    
 

1. Dostawa oleju napędowego w ilości do 50 000 litrów rocznie na potrzeby własne  dla 
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na podstawie 
cząstkowych zamówień miesięcznych w ciągu 12 miesięcy. 

      2. Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym  w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 10.05.2013r  w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych zgodnie z polską normą PN-EN 590:  
z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim, przejściowym i zimowym. 
Wykonawca zapewni  Zamawiającemu próbki oleju  napędowego w swoich 
pojemnikach, przy kaŜdej dostawie, pobierane ręcznie z autocysterny w obecności 
pracownika Zamawiającego, w celu analizy właściwości fizykochemicznych zgodnie 
z polska normą  

3. Olej napędowy będzie  dostarczony przez Wykonawcę do zbiornika za pomocą 
cysterny, która musi posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych  
oraz urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do 
zbiornika , który posiada Zamawiający. 

4. Dostawy paliwa  będą realizowane  sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego  na 
zgłoszenie telefoniczne upowaŜnionego pracownika 

5. NaleŜności za dostarczone paliwo będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od dnia 
wystawienia  faktury przez Wykonawcę. 
Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony olej napędowy będzie ilość 
dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej + 15°C wg wskazań 
zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją  do +15°C przy autocysternie. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa , spowodowaną przez 
zmianę ceny  producenta , o której Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego faksem 
lub e-mailem. 

7. Dostawa  oleju napędowego odbywać się będzie  transportem Wykonawcy bez    
      dodatkowego wynagrodzenia 
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8. Wspólny Słownik Zamówień/CPV:09134100-8 – olej napędowy 

 
IV. Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Terminy wykonania zamówienia. 
Termin realizacji dostaw oleju napędowego: od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy 
 
VIII. Informacja o zawarciu z wykonawcą umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
IX. Informacja o prowadzeniu aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
 
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie 
z postanowieniami art. 22 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące: 
 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, 
1.1 dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga 
posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Ocena spełnienia w/w warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści dokumentu musi jednoznacznie 
wynikać, iŜ Wykonawca spełnił w/w warunek. 
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1.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
1.3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     
        wykonania zamówienia 
 1.4 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie    

   zamówienia 
 
XI. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 
1) W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć: 
a) Oświadczenie złoŜone w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu. 
b) Koncesje na obrót paliwami ciekłymi. 
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć: 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3/ Oświadczenie Wykonawcy zawierające  informację czy naleŜy do grupy kapitałowej o 
której mowa a wrt.24 ust.2 pkt 5 ustawy. JeŜeli wykonawca  naleŜy do grupy  kapitałowej 
zobowiązany jest złoŜyć  wraz z ofertą listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy 
kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art.26 ust. 2b ustawy / wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do SIWZ 
 Inne dokumenty. 
a) Wydruk ceny hurtowej oleju napędowego określonej na stronie producenta w dniu  
     15.10.2015 
Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów, o których mowa w rozdz. X i XI SIWZ 
powoduje, Ŝe oferta podlega odrzuceniu z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3. Dokumenty powyŜsze 
powinny być przedstawione w formie oryginałów, albo poświadczonych kopii za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub 
konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 1-3 powinien dołączyć kaŜdy z podmiotów 
występujących wspólnie. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem 
potwierdzając odbiór faksu lub e-maila na Ŝądanie nadawcy. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
e-maila uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
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XIII. Zmiany w dokumentach przetargowych i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe wprowadzić zmiany w treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O zmianie powiadomieni zostaną niezwłocznie 
na piśmie wszyscy Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej. Wprowadzona 
zmiana staje się integralną częścią specyfikacji. Zamawiający moŜe przesunąć termin 
składania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na uwzględnienie 
zmian. 
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunkach zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieszcza ją na własnej stronie internetowej. 
4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 2. 
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
i udzielania wyjaśnień jest:  Hyska ElŜbieta 
XV. Termin związania ofertą. 
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
XVI. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 
w art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Przy 
sporządzaniu oferty naleŜy posługiwać się dokładnymi i sprecyzowanymi określeniami. 
Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby nie będą brane pod uwagę. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. W ofercie naleŜy podać: 
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(1) Zobowiązanie o podjęciu wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od daty 
złoŜonego telefonicznie zamówienia, potwierdzonego następnie w formie pisemnej i 
przesłanej w wersji elektronicznej lub faksem Wykonawcy. 
 (2) w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację dostaw będzie: 
........................................................................, tel. ..................................................... 
(3) oświadczenie, Ŝe marŜa dostawcy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, 
(4) oświadczenie, iŜ Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od 
terminu składania ofert, 
(5) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ŝe przyjmuje je bez zastrzeŜeń, 
(6) oświadczenie, iŜ zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został zaakceptowany i zobowiązanie Wykonawcy, iŜ w przypadku wyboru jego 
oferty zawrze umowę na warunkach wynikających ze wzoru w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 
(7) oświadczenie, iŜ w przypadku wyboru oferty naleŜności z tytułu wykonania umowy wg 
składanych przeze mnie faktur naleŜy przelewać na rachunek bankowy 
w .................................. nr konta ............................................................................................... 
 
7. Do oferty naleŜy załączyć komplet oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozdziałem XI 
niniejszej specyfikacji. 
8. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 
9. Oferta musi być opatrzona pieczęciami firmowymi i funkcyjnymi i podpisana przez osobę 
(osoby) upowaŜnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby kaŜda strona oferty i załączników była 
ponumerowana i zaparafowana przez osoby podpisujące ofertę. Oferta sporządzona zgodnie z 
pkt. 1 – 9 musi być zapakowana w zamkniętą kopertę wewnętrzną i zewnętrzną. 

9. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona: 
 

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 
 

OFERTA PRZETARGOWA  
„Dostawa oleju  napędowego  na potrzeby własne  Komunalnego Usługowego Zakładu 

Gospodarczego w Kluczewsku , w ilości do 50 000 l.  
Nie otwierać przed 20.10.2015 r. przed godziną 10:30 

 
11. Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi wyŜej musi posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy. 
12. Koperty muszą być przez Wykonawcę zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający po ich 
otwarciu ponowne zamknięcie bez pozostawienia śladów naruszeń. 
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13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. 1 – 13. 
Wewnętrzna i zewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” 
lub „wycofanie”. 
 
 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w: 

Biurze Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku 
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 

nie później niŜ do dnia 20.10.2015. do godz.10.00. 
 
2. Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 20.10.2015r 
o godzinie 10:30 w Komunalnym Usługowym zakładzie Gospodarczym w Kluczewsku,  
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 
3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 
4. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 
 
 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
1. Ceny naleŜy podawać w złotych polskich (podawanie ceny w innych walutach lub w inny 
sposób spowoduje odrzucenie oferty). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć 
udokumentowaną cenę hurtową  netto 1 litra oleju napędowego u producenta oleju z 
dnia 15.10.2015r powiększonej o naleŜny podatek VAT 
2. Cena ofertowa sprzedaŜy brutto musi uwzględniać ewentualne wielkości marŜy lub upustu 
oraz podatku VAT zgodnie z formularzem oferty. 
3. Zaoferowana cena jednostkowa brutto ON , nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty 
/związania ofertą/ 
XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert waŜnych, Komisja Przetargowa 
kierować się będzie następującymi kryteriami: 
1) cena - 100% 
a) oferta z najniŜszą ceną sprzedaŜy 1 litra oleju  napędowego brutto - 100 punktów 
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b) pozostała proporcjonalnie wg wzoru: 
 
oferta z najniŜszą ceną sprzedaŜy 1 litra oleju napędowego x 100 pkt 
-------------------------------------------------------------------- x 100 % (waga kryterium) 
cena sprzedaŜy 1 litra oleju napędowego w ofercie rozpatrywanej 

2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  do szczegółowego 
rozpatrywania jeŜeli: 

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją  
 - z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki    
    formalne określone niniejszą specyfikacją 
- złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
- oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie 
3.Wykonawca zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentów ofertowych 
mających wpływ na ocenę Wykonawcy. 

 
XXI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której 
warunki określają Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy KUZG Kluczewsko,  
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin 
ten moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O 
nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 
2. JeŜeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
3. JeŜeli oferta, którą Zamawiający wybrał w celu realizacji przedmiotu zamówienia została 
złoŜona przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający Ŝąda przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
6. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. 
 
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarte 
na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień 
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zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 
3. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w tym 
równieŜ zmianę ceny w przypadku udokumentowanych zmian podatku VAT lub akcyzy oraz 
zmiany ceny oleju u producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta z dnia 
dostawy). 
 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
KaŜdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z 
postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w DZIALE VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907. ze zmianami). 
 
 
 
ZAŁ ĄCZNIKI: 
1. Wzór oferty przetargowej  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4. oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do grupy kapitałowej 
5. Wzór umowy – KUZG w Kluczewsku 
 


