
SECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Prawa 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami 
niniejszej SIWZ.

1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach,

przy ul. Ligonia 5c ,
tel.: 32 4311440 , 32 4311232 ; fax.: 32 4311593 ;  e-meil: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej z grupy 231 CPV:

kod CPV nazwa ilość realizacja zamówienia

23111200-0 benzyna PB 95 ok  10 000 l

23121100-2 olej napędowy ok 120 000 l

na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych 
tankowań pojazdów do zbiornika 
w wybranej „stacji paliw” wykonawcy, 
który złoży najkorzystniejszą ofertę

Wykaz pojazdów stanowić będzie załącznik do umowy.

3. Informacja dotycząca składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Informacja dotycząca zamówień uzupełniających
Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.1 
Prawa zamówień publicznych.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia od  01.01.2008r. do 31.12.2008r. – według potrzeb Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a)  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  ustawy  nakładają 

obowiązek posiadania tych uprawnień;
b)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także  dysponują 
osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

  c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)  wykonawców,  którzy  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem postępowania  wyrządzili 
szkodę  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  nienależycie,  a  szkoda  ta  nie  została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
c)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
d)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 



przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;
e)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione  w związku z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych;
g)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których   komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub 
inne przestępstwo     popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione  w związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22  ust. 1 pkt 1-3.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu:
   1) wypełniony druk „Oferta” , stanowiący załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji
   2) podpisane oświadczenie , stanowiące załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji
   3) dowód wpłaty / wniesienia wadium
 4)  dane  dotyczące  wykonawcy  na  potwierdzenie  posiadanych  przez  niego  uprawnień  i  nie 

podleganie wykluczeniu z art. 24 pzp: 
   a.  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 

działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż   6  mieniący  przed  upływem  terminu 
składania ofert; 

   b.  koncesję,  zezwolenie  lub  licencję,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji, 
zezwolenia  lub licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w zakresie  objętym zamówieniem 
publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”,

   c. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego, 
potwierdzających  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,

  d.  aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważnego  zaświadczenia 
właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  osoby  w  zakresie 
określonym  w art.  24  ust.1  pkt  4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy   przed 
upływem terminu składania ofert, 
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 
pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert, 

 f.  zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  iż  poprzez 
odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Wymagane powyżej  dokumenty,  składane są w formie oryginału  lub kserokopii  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ
W  prowadzonym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
przekazywane będą drogą elektroniczną, za pomocą faksu lub telefonicznie. Strona, która otrzymuje 



dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony 
przekazującej  dokument lub informację  do niezwłocznego potwierdzenia  faktu ich otrzymania.  Za 
datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie  
nr 1 niniejszej specyfikacji.

9. Pracownicy uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
  - w zakresie przedmiotu zamówienia Alicja Kisiel  tel. 431-14-40 , 431-12-32, wew. 51
  - w zakresie procedury przetargowej Ewelina Witoszek   tel. 431-14-40 , 431-12-32, wew. 28

10. Pracownicy uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
Zamawiający żąda od wykonawców złożenia wadium w wysokości 2 500 zł
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy 
    z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
   (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na  rachunek bankowy zamawiającego:
Orzesko – Knurowski  Bank Spółdzielczy  O/Czerwionka   77 8454 1095 2003 0094 7914 0001

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2)  zawarto  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  i  wniesiono  zabezpieczenie 
należytego wykonania tej umowy;
3)  zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a   protesty   zostały 
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.

Złożenie  przez  Wykonawcę,  którego  oferta  została  odrzucona  lub  wykluczonego  z  postępowania, 
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do 
wniesienia protestu.

Jeżeli  wadium wniesiono  w pieniądzu,  zamawiający zwraca  je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
określonych w ofercie;
2)  zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę  złożoną  po  terminie  zwraca  się  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na 
wniesienie protestu.

12. Sposób przygotowania oferty
Oferty mają  być sporządzone  w języku  polskim i  pod  rygorem nieważności  w formie  pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Na opakowaniu należy 
zamieścić  następującą  informację:  „oferta  przetargowa na zakup rafinowanych  produktów z  ropy  
naftowej” W przypadku braku tej 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. Termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w terminie do dnia 20.12.2007r. do godz. 10.00 
Oferty będą otwierane w dniu 20.12.2007r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego ( przy ul 
Ligonia 5c). Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia zostaną przeczytane: nazwy (firmy) oraz 
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, stałego rabatu oraz odległości stacji paliw 
Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.

14. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednie wagi procentowe:
1) średnia cena z poprzedniego okresu rozliczeniowego przed otwarciem ofert (zł)   - 70%

2) rabat udzielony do ceny każdego litra zakupionego paliwa (zł)         - 20%

3) odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego (km)                    - 10%

     Zasady  oceny  ofert  według  ustalonych  kryteriów.  Oferta  najkorzystniejsza  spośród  nie 
odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

    cena: (Cn  / Cof.b. x 70) = ILOŚĆ PUNKTÓW, gdzie:

Cn –najniższa cena spośród oferowanych
 Cof.b –  cena oferty badanej 
  70 – wskaźnik stały

     rabat : (Rof.b.  / Rn x 20) = ILOŚĆ PUNKTÓW, gdzie:

Rn– najwyższy rabat spośród oferowanych
 Rof.b. – rabat oferty badanej 
  20 – wskaźnik stały

odległość stacji paliw:
(Kn  / Kof.b. x 10) = ILOŚĆ PUNKTÓW, gdzie:

Kn – najkrótsza odległość spośród oferowanych
 Kof.b – odległość oferty badanej 
  10– wskaźnik stały

15. Informacje dotyczące treści zawieranej umowy
Z Wykonawcą,  który złoży najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  zawarta  umowa,  której  wzór stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Wykonawca wystawiać będzie zbiorcze faktury VAT regulujące należności za faktycznie zakupione 
paliwo cyklicznie pod koniec okresu rozliczeniowego.
Ustala się dekadowe okresy rozliczeniowe: od 1-10 dnia miesiąca, od 11-20 dnia miesiąca, od 21 – 30 
dnia miesiąca.

W  związku  z  prowadzonym  procesem  reorganizacji  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
i Mieszkaniowej, podmiotem przejmującym prawa i obowiązki w zakresie wynikającym z treści 
podpisywanej umowy będzie z dniem 01.01.2008 Zarząd Dróg i Służby Komunalne – jednostka 
budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 
zakład budżetowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy



Zamawiający  nie  będzie  wymagał  od  Wykonawcy,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  złożenia, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.  Pouczenie  o  środkach  odwoławczych  przysługujących  w toku  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień 
publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwoła i skarg do 
sądu  na  wyroki  zespołów  arbitrów  oraz  postanowienia  zespołu  arbitrów  kończące  postępowanie 
odwoławcze.  Z  uwagi  na  obszerność  tych  przepisów  należy  się  z  nimi  zapoznać  bezpośrednio 
analizując  Prawo  zamówień  publicznych  –  art.  179  b-  198.  Zastosowanie  mają  także  przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie art. 193 Prawa zamówień publicznych.

   

Załączniki do specyfikacji:
1. Druk „Oferta”.
2. Postanowienia umowy.
3. Oświadczenie


