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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Straż Miejska Wrocławia , ul. Gwarna 5/7 , 50-001 Wrocław, tel.
071 3471635, fax 071 3471634, email straz@strazmiejska.wroclaw.pl Regon:
931022676, NIP: 896 10 02 926. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30,
adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.smwroclaw.pl
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579) , zwanej dalej ustawą PZP.
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej
Wrocławia benzyny 95 w ilości ok 42 700 litrów i oleju napędowego w ilości ok. 12 700
litrów, w tym około 400 litrów oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, oraz
skroplonego gazu ropopochodnego LPG w ilości ok 2 600 litrów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu innej ilości oleju napędowego, benzyny 95 i
gazu skroplonego LPG, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. Sprzedaż paliw
odbywać się
będzie sukcesywnie bezpośrednio
do samochodów służbowych i do
zbiorników dostarczonych
przez zamawiającego na potrzeby urządzeń spalinowych
(zadymiarki, agregatu prądotwórczego, odśnieżarki) bezgotówkowo za pomocą kart z
mikroprocesorem. Dodatkowo do trzech razy w okresie obowiązywania umowy
wykonawca będzie zobowiązany na zlecenie zamawiającego dostarczyć olej napędowy
własnym transportem i na swój koszt do agregatu prądotwórczego umieszczonego na
terenie naszej jednostki zlokalizowanej przy ul. Kosmonautów 274 we Wrocławiu. Stacje
wskazane przez wykonawcę winny być czynne całodobowo, i przynajmniej jedna z nich
nie może być oddalona od siedziby zamawiającego dalej niż 6 km. Paliwo powinno
spełniać wymagania zawarte w:
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.z 2015 r, poz 1680).
 Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań
jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz.U z 2016r, poz. 540).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Paliwa
09100000-0
Olej napędowy
09134100-8
Benzyna 95
09132100-4
Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
09133000-0
2. Wykonawca wystawi bezpłatnie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy karty z
mikroprocesorem w ilości 40, za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania
umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania, w przypadku zwiększenia liczby samochodów
znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego.
4. Dokonywane zakupy rozliczane będą dwa razy na miesiąc.
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5. Wykonawca przy każdym tankowaniu wystawi potwierdzenie wydania paliwa, którego
przyjęcie potwierdza tankujący.
6. Każdorazowo do faktury Wykonawca załączy dokładną ewidencję wykonanych
transakcji, zawierającą co najmniej: datę i czas dokonania transakcji, nazwisko
tankującego, nr rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj paliwa oraz jego cenę jednostkową i
wartość zakupu
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych
postanowieniach umowy.

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia
2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty, która będzie przeznaczona
na realizację umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
V. Informacje ogólne:
1. Zgodnie z art. 39 ustawy PZP Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Dostawa paliwa do
samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
9. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy PZP.
12.Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta
Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.)".
Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
13.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
ROZDZIAŁ VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże że:
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r.,poz.220).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym
zakresie);
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże że:
Dysponuje stacjami na terenie m. Wrocławia, w tym co najmniej jedną stacją paliw
zlokalizowaną we Wrocławiu w rejonie siedziby Zamawiającego, nie dalej niż 6 km,
prowadzących sprzedaż wszystkich wymienionych rodzajów paliw w systemie
całodobowym.
ROZDZIAŁ VII. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
3.Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę:
1) na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z
2017r. poz.791);
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy PZP lub ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia:
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -składane
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- Załącznik nr 2
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy PZP- Załącznik nr 3.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.
1 ustawy PZP:
a) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii udzielonej Wykonawcy koncesji
na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220)
b) wykazu stacji paliw, potwierdzających, że Wykonawca dysponuje siecią stacji,
w tym co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną
w rejonie siedziby
Zamawiającego, nie dalej niż 6 km, prowadzących sprzedaż wymienionych
rodzajów paliw, zgodnie z Załącznikiem nr 5
2) brak podstaw do wykluczenia:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2) a składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4) Dokumenty, o których mowa w( pkt 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć,
złożone
przed
notariuszem
lub
przed
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4) stosuje się.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4.
4. Inne dokumenty /dołączane do oferty/
1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli
uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi,

5. Oferta wspólna
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą
upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do
zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem
postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym
przez
pozostałych
przedsiębiorców
lub
ich
uprawnionych
przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od
jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w( pkt 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując
się na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w
nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki
cywilnej itp.
b) oświadczenie, o którym mowa w (pkt 1.2) oraz Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do
składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.
6. Forma dokumentów
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1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane
na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 2 oraz oświadczenie
wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na
podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 3 składane jest w oryginale.
2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy PZP ) - Załącznik nr 4 składane jest w
oryginale .
4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z
oryginałem" dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
ROZDZIAŁ IX. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza
powierzyć
podwykonawcom,
i
podania
przez
wykonawcę
firm
podwykonawców.
2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są
już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
ROZDZIAŁ X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą
elektroniczną na adres: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji
edytowalnej.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw
wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów
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składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP
zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 4.
7. Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej www.smwroclaw.pl
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.smwroclaw.pl
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej
www.smwrocla.pl.
10.Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
11.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie spraw formalnych – Andrzej Janusz - tel. 71-370-02-65
ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą:
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż
jedną ofertę , wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 1 ustawy.

9

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i
kolejno ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7.Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na: Dostawę paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej
Wrocławia.
Nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2017 r. godz. 9:30.
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby
zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane wg
takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i
wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA" .
9. Forma dokumentów - zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 6
ROZDZIAŁ XIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Straż Miejska Wrocławia, 50-001
Wrocław, ul. Gwarna 5/7, sekretariat – pok. 32, do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz.
9.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego
Straż Miejska Wrocławia, 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 5/7, sala konferencyjna – pok.
29.
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
6. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane
przez wykonawcę.
2. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na
podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
3. W formularzu ofertowym w tabeli (pkt 2) w kolumnie 3 należy wpisać średnią cenę
jednostkową paliwa brutto obowiązującą w okresie wrzesień - październik 2017.
W kolumnie 4 należy wpisać wysokość upustu w % , który będzie stały w okresie
obowiązywania umowy. W kolumnie 5 należy wpisać cenę brutto 1 litra paliwa z
uwzględnionym upustem. Kolumna 6 zawiera orientacyjne ilości paliwa jakie
zamawiający zamierza zakupić w okresie obowiązywania umowy. W kolumnie 7
wpisujemy wartość iloczynu z kolumny 5 i 6 z poszczególnych wierszy. Suma wierszy
w kolumnie 7 stanowi cenę brutto oferty.
4. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
ROZDZIAŁ XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert:
1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ, dokonana zostanie ocena
złożonych przez nich ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych
kryteriów:
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ,
dokonana zostanie ocena
złożonych przez nich ofert, na podstawie poniższych kryteriów:
Cena ( C )

- znaczenie 100%

Zamawiający dokona oceny w skali od 1 do 100 punktów .
Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium obliczona zostanie wg wzoru:
C= ( najniższa cena / cena badanej oferty ) x 100pkt. x 100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę
punktów. Punkty będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku.
XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty) na własnej stronie internetowej (www.smwroclaw.pl) oraz w swojej siedzibie na
„Tablicy ogłoszeń".
3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie
przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w
pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona
tylko jedna oferta.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w rozdziale XVIII .
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8. W przypadku, gdy dokonano wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
ROZDZIAŁ XVII. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyny 95 w szacunkowej ilości 42 700 litrów,
oleju napędowego w ilości szacunkowej 12 700 litrów, w tym około 400 litrów oleju
napędowego do agregatu prądotwórczego i skroplonego gazu (LPG) w ilości ok 2 600
litrów.
2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie bezpośrednio do samochodów
służbowych i do zbiorników dostarczonych przez zamawiającego na potrzeby urządzeń
spalinowych (zadymiarki, agregatu prądotwórczego, odśnieżarki) bezgotówkowo za
pomocą kart z mikroprocesorem. Dodatkowo do trzech razy w okresie obowiązywania
umowy wykonawca będzie zobowiązany na zlecenie zamawiającego dostarczyć olej
napędowy własnym transportem i na swój koszt do agregatu prądotwórczego
umieszczonego na terenie naszej jednostki zlokalizowanej przy ul. Kosmonautów 274 we
Wrocławiu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiającemu paliwa o jakości zgodnej z
polskimi normami i wymaganiami jakościowymi określonymi w:
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U z 2015 r, poz.
1680).
 Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz.U z 2016r, poz540).
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4. Ilość paliwa określona w ust 1 może ulec zmianie i nie stanowi podstawy do roszczeń
wykonawcy w razie zakupu innej ilości paliwa aniżeli szacunkowa, w okresie trwania
umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży zamawiającemu paliw w aktualnej cenie
detalicznej z dnia sprzedaży z uwzględnieniem deklarowanego upustu.
6. Wykonawca wystawi bezpłatnie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy karty z
mikroprocesorem w ilości 40 za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania
umowy, które wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania, w przypadku zwiększenia liczby samochodów
lub urządzeń znajdujących się na wyposażeniu zamawiającego.
8. Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy, tj. od dnia 1.01.2018 r do dnia
31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty o której mowa w pkt 17
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
10. Wykonawca będzie tankował olej napędowy do pojazdów i urządzeń wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
11. Tankowanie paliwa odbywać się będzie całodobowo na stacjach ;
1. ................................................
2. ................................................
12. Każdorazowe wydawanie paliwa w danej ilości zamawiający potwierdza czytelnym
podpisem na dokumencie wydania .
13. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 4 godziny wykonawca zobowiązany jest
wskazać stację zastępczą, w której tankowanie odbywać się będzie na zasadach
określonych w niniejszej umowie.
14. O każdej przerwie w dostawach paliwa trwającej dłużej niż 4 godziny, wykonawca
powiadomi zamawiającego faxem ( nr fax 071-347-16-34 ).
15. Zamawiający zobowiązuje się do aktualizowania załącznika nr 1 o którym mowa w §
3 ust. 1 oraz ponosi wszelkie konsekwencje nie dokonania aktualizacji.
16. Aktualizowanie załącznika nie wymaga formy aneksu do umowy.
17. Wartość niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………………………….
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych)
18. Rozliczenie za wydane zamawiającemu paliwo odbywać się będzie dwa razy w
miesiącu, tj. od 1-go do 15-go każdego miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca
na podstawie faktury VAT .
19. Należność płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
zamawiającego faktury VAT wraz z dokładną ewidencję wykonanych transakcji,
zwierającą co najmniej: datę i czas dokonania transakcji, nazwisko tankującego, nr
rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu
20. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury vat bez podpisu zamawiającego
na fakturze.
21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
22. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby zamawiającego.
23. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla
zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
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W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Załączniki :

 Formularz ofertowy – wg wzoru złącznik nr 1 do SIWZ
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22a




ust.1 UPZP – wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków z art.22a ust.1 UPZP - wg wzoru złącznik nr 3 do SIWZ,
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej– wg wzoru nr 4 załącznik do SIWZ.
Wykaz stacji – wg wzoru nr 5 załącznik do SIWZ,
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