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Piecz~(; Zamawiajqcego 

OGt.OSZENIE 0 ZAMOWIENIU SEKTOROWYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 


NA DOSTAWY 

prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 

Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. z 0.0. oglasza przetarg nieograniczony na zadanie: 

"Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw plynnych, tj. 500 I benzyny 
bezofowiowej Pb95 i 40.000 I oleju nap~dowego" 

1. Nazwa i adres ZamawiajC\.cego: 

Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. z 0 .0 . 

09-110 Sochocin 
ul . Zeromskiego 21 
tel./fax : (0-23) 661-81-20 e-mail: gzksochocin@onetpl 

2. Okreslenie trybu zam6wienia: 

Post~powanie 0 udzielenie zamowienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez 
zastosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (art. 133 ust 1 w 
zw. z art 132 ust 1 pkt 4,. Oz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z pozn. zm.), zgodnie z przepisami 
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych w Gminnym Zakladzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z 0.0., 

zatwierdzonym Zarzqdzeniem nr 2/2017 Zarzqdu Spolki z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

3. Opis przedmiotu zam6wienia: 

1. 	 Przedmiotem umowy jest zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw plynnych 
dla wszystkich pojazdow Zamawiajqcego oraz maszyn i urzqdzen z silnikami spalinowymi, tj . 5001 
benzyny bezolowiowej Pb95 i 40.0001 oleju nap~dowego . 

2. 	 Opis przedmiotu zamowienia zawiera zalqcznik nr 6 do SIWZ. 
3. 	 W przypadku, gdy w zamawiajqcy dokonal w opisu przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie 

przykladowych znakow towarowych, patentow lub pochodzenia lub wskazal jakikolwiek sprz~t , 
urzqdzenie lub inne poprzez podanie nazwy producenta lub winny sposob, ktory moglby wskazywac 
na konkretnego producenta i w ten sposob moglby utrudniac uczciwq konkurencj~ , dopuszcza si~ 
dla tego sprz~tu, urzqdzen lub innych mozliwosc zastosowan rownowaznych tzn. , przy zachowaniu 
tych samych norm i nie gorszych parametrow technicznych i jakosciowych jakie wystqpily w opisie 
przedmiotu zamowienia. Wszystkie wskazane w Opisie przedmiotu zamowien ia parametry stanowiq 
parametry minimalne. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc skladania ofert zawierajqcych rozwiqzania 
rownowazne 0 parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazane w tresci 
dokumentow skladajqcych si~ na opis przedmiotu zamowienia . Ofertq rownowaznq jest wi~c 
asortyment 0 takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych , funkcjonalnych 
spelniajqcy minimalne parametry okreslone przez zamawiajqcego. Wykonawca, ktory powoluje si~ 
na rozwiqzania rownowazne opisywanym przez zamawiajqcego, jest obowiqzany wykazac, ze 
okreslona przez niego technolog ia, zaoferowane produkty, czy materialy spelniajq wymagania 
okreslone przez zamawiajqcego. 

4. 	 Termin wykonania zam6wienia: 
Termin realizacji zamowienia: w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. 

5. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: 

Oferty oceniane b~dq wedlug nast~pujqcych kryteriow i ich znaczenia : 

~Nr Kryterium Waga 

~ Cena wykonania przedmiotu umowy - (C) 100% 



6. Warunki udziatu w postepowaniu 
1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 si~ Wykonawcy, kt6rzy: 
A) spetniajq warunki okreslone w § 5 ust. 3 Regulaminu: 

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 0 ile wvnika to z odrebnych 
przepis6w: 

Wykonawca musi posiadac uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami ciektymi w zakresie obrotu obj~tego niniejszym zam6wieniem, tj. benzynq 
bezotowiowq oraz olejem nap~dowym 
W celu wykazania spelniania przez Wykonawc~ warunku, 0 kt6rym mowa powyzej, Wykonawca 
zobowiqzany jest przedlozye wraz z ofertq: aktualnq koncesj~ na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami cieklymi w zakresie obrotu obj~tego niniejszym zam6wieniem, tj. benzynq 
bezolowiowq oraz olejem nap~dowym, wydanq przez Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki stosownie 
do Ustawy Prawo Energetyczne (Oz. U. z 2012 r. poz.1059 z p6Zn. zm) 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

zamawiajqcy nie stawia wymagari w zakresie spetnienia tego warunku. 


b) 	 zdolnosci technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca musi wykazac, ze posiada plac6wki (stacje benzynowe), w kt6rych mozna dokonywac 
transakcji bezgot6wkowych na zakup paliw ptynnych, tj. oleju nap~dowego i benzyny 
bezotowiowej, w odlegtosci nie wi~kszej niz 5km od siedziby Zamawiajqcego 
W celu wykazania spetniania przez Wykonawc~ warunku, 0 kt6rym mowa powyzej, Wykonawca 
zobowiqzany jest przedlozye wraz z ofertq wykaz plac6wek Wykonawcy (stacji benzynowych), w kt6rych 
mozna dokonywae transakcji bezgot6wkowych na zakup paliw plynnych, tj. oleju nap~dowego i benzyny 
bezolowiowej, w odleglosci nie wi~kszej niz 5km od siedziby Zamawiajqcego. 

B) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu, tj. z post~powania wyklucza si~: 
1) wykonawc~, kt6ry nie wykazal spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu lub nie wykazal braku podstaw 

wykluczenia; 
2) Wykonawc~ b~dqcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za przest~pstwo: 

a) 	 0 kt6rym mowaw: art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 2581ub 
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Oz.U. Nr 88, poz. 553, z p6Zn. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 201 Or. 0 sporcie (Oz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) 	 0 charakterze terrorystycznym, 0 kt6rym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, 

c) skarbowe, 
d) 0 kt6rym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 0 skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. 
poz.769) 

3) 	 Wykonawc~, jezeli urz~dujqcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp61nika sp61ki w 
sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przest~pstwo, 0 kt6rym mowa w pkt 2; 

4) 	 Wykonawc~, wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzj~ administracyjnq 0 

zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ze 
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqzqce porozumienie w sprawie splaty tych 
naleznosci; 

5) 	 Wykonawc~, kt6ry w wyniku zamierzonego dzialania lub razqcego niedbalstwa wprowadzil zamawiajqcego w 
blqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post~powaniu lub 
kryteria selekcji, lub kt6ry zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawie wymaganych dokument6w; 

6) 	 Wykonawc~, kt6ry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajqce w blqd 
zamawiajqcego, mogqce miee istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajqcego w post~powaniu 
o udzielenie zam6wienia; 

7) Wykonawc~, kt6ry bezprawnie wplywal lub pr6bowal wplynqe na czynnosci zamawiajqcego lub pozyskae 
informacje poufne, mogqce dae mu przewag~ w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia; 

8) 	 Wykonawc~, kt6ry bral udzial w przygotowaniu post~powania 0 udzielenie zam6wienia lub kt6rego pracownik, 
a takze osoba wykonujqca prac~ na podstawie umowy zlecenia, 0 dzielo, agencyjnej lub innej umowy 0 

swiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post~powania, chyba ze spowodowane tym 
zakl6cenie konkurencji moze bye wyeliminowane winny spos6b niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu 
w post~powaniu; 

9) 	 Wykonawc~, kt6ry z innymi wykonawcami zawar! porozumienie majqce na celu zakl6cenie konkurencji mi~dzy 
wykonawcami w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq 
stosownych srodk6w dowodowych; 

10) Wykonawc~ b~dqcego podmiotem zbiorowym, wobec kt6rego sqd orzekl zakaz ubiegania si~ 0 zam6wienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. 0 odpowiedzialnosci podmiot6w zbiorowych za 
czyny zabronione pod grozbq kary (Oz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11) Wykonawc~, wobec kt6rego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si~ 0 zam6wienia 
publiczne; 

12) Wykonawc6w, kt6rzy nalezqc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 

ochronie konkurencji i konsument6w (Oz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odr~bne oferty, oferty 
cz~sciowe lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, chyba ze wykazq, ze istniejqce mi~dzy 
nimi powiqzania nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia. 



13) Wykonawcr:; w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjr:; , w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postr:;powaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjr:; jego majqtku lub sqd zarzqdzil 
likwidacjr:; jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Oz. 
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub kt6rego upadlosc ogloszono, z wyjqtkiem Wykonawcy, 
kt6ry po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu , jezeli uklad 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjr:; majqtku upadlego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacjr:; 
jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Oz. U. z 2015 r. 
poz. 233, 978, 1166,1259 i 1844); 

7. Informacja na temat wadium: 
1. 	Wysokosc wadium 

Kazdy Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczyc swojq ofert~ wadium w wysokosci: 5.000,00 PLN 
(stownie: pi~e tysi~cy ztotych 0/100) 

2. 	Forma wadium 
1. 	Wadium moze bye wniesione w nast~pujqcych formach : 

a) pieniqdzu; 
b) por~czen i ach bankowych lub por~czeniach sp6tdzielczej kasy oszcz~dnosc iowo-kredytowej , z tym 

ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym; 


c) gwarancjach bankowych ; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 


2 . 	W przypadku sktadania przez Wykonawc~ wadium w formie gwarancji, gwarancja ma bye co najmniej 
gwarancjq: bezwarunkowq, nieodwotalnq i ptatnq na pierwsze pisemne zqdanie Zamawiajqcego. 
Gwarancja ma bye sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem i winna zawierac nast~pujqce 
elementy: 
a) nazw~ dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajqcego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adres6w dla 
korespondencji, 

b) okreslenie przedmiotu post~powan ia (nazwa zam6wienia "Oostawa fabrycznie nowej koparko
/ado warki" nr 1IGZKlOI17) 

c) okreslenie wierzytelnosci , kt6ra ma bye zabezpieczona gwarancjq, 

d) kwot~ gwarancji, 

e) termin waznosci gwarancji, 

f) warunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze 


pisemne zqdanie Zamawiajqcego zawierajqce oswiadczenie , iz Wykonawca, kt6rego ofert~ 


wybrano: 

- odm6wit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub, 

- nie wni6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub, 

- zawarcie umowy stato si~ niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy 

- w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezqcych po jego stronie nie ztozyt oswiadczen lub 


dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci 0 kt6rych mowa w § 13 ust.11 Regulaminu, 
petnomocnictw lub nie wyrazH zgody na poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci 
wybrania oferty ztozonej przez wykonawc~ jako najkorzystniejszej . 

3. Postanowienia pkt. 6.2.2. stosuje si~ odpowiednio do por~czen, okreslonych powyzej w pkt. 7.2.1 .b) . 
3 Miejsce i spos6b wniesienia wadium 

1. 	Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wptacie przelewem na nast~pujqcy rachunek bankowy, otwarty 
w PLN : 


Gminny Zaktad Komunalny w Sochocinie Sp. z 0 .0. 


Nr rachunku : 07 8241 1019 2002 0004 3544 0001 

Z wpisem na dowodzie wp/aty wadium: 
Wadium w przetargu pn.: "Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw 
p/ynnych, tj. 5001 benzyny bez%wiowej Pb95 i 40.0001 oleju nap~dowego". Nr zam6wienia 
21GZKlOl17 

Zaleca sie do oferty dotCJczye kopie polecenia przelewu. 

Oryginat dokumentu potwierdzajCJcego wniesienie wadium w formie innej niz pieniezna, winien 

bye zatCJczony do oferty. 


4. 	Termin wniesienia wadium 
Wadium nalezy wniese przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wn iesienie wadium w 
pieniqdzu za pomocq przelewu bankowego Zamawiajqcy b~dzie uwazal za skuteczne tylko w6wczas , 
gdy bank prowadzqcy rachunek Zamawiajqcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uplywem 
terminu skladania ofert. 
W wymienionym przypadku dotqczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawc~ nie jest wystarczajqce do stwierdzenia przez Zamawiajqcego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawc~ . 

5. 	Zwrot wadium 



Zamawiajqcy zwr6ci niezwlocznie wadium wedlug zasad okreslonych w § 13 Regulaminu. 
6. 	Ponowne wniesienie wadium 

Zamawiajqcy b~dzie zqdal ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc~, kt6remu zwr6cono wadium 
na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu, jezeli w wyniku rozstrzygni~cia odwolania jego oferta zostala 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez 
Zamawiajqcego. 

7 	 Utrata wadium 
1. 	 Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala 

wybrana: 
-odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia na warunkach okreslonych w ofercie; 
-nie wni6s1 wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 
-zawarcie umowy w sprawie zam6wienia stalo si~ niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie 

Wykonawcy. 
2. 	 Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z 

przyczyn lezqcych po jego stronie nie zlozyl oswiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych 
okolicznosci 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu , pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na 
poprawienie omylki, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawc~ jako 
najkorzystn iejszej. 

8. Informacja 0 miejscu i czasie uzyskania Specyfikacji dla Wykonawcow: 

SIWZ dost~pna jest na stronie internetowej Zamawiajqcego pod adresem: www.zaklad.sochocin.pl 

9. Osoba upowazniona przez Zamawiajqcego do kontaktu z Wykonawcami: 

Andrzej Ryziriski - w zakresie merytorycznym 
Emilia Mysiewicz - w zakresie proceduralnym 

Zamawiajqcy z Wykonawcami b~dzie porozumiewal si~ w formie pisemnej 
• e-mail: gzksochocin@onet.pl 

Godziny, w kt6rych udziela si~ informacji dot~czqcych przetargu: 

• 	 poniedzialek.;- piqtek: 7QQ .;- 15~, 

Porozumiewanie si~ Zamawiajqcego i Wykonawc6w w trakcie nlnleJszego post~powania b~dzie 
odbywac s i~ w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocq telefaksu lub drogq elektronicznq uwaza 
si~ za zlozone w terminie, jezeli ich tresc dotarla do adresata przed uplywem wyznaczonego terminu i 
zostala niezwlocznie potwierdzona pisemnie. 

Zamawiajqcy odpowie na zapytania, jezeli wplynq do Zamawiajqcego nie p6Zniej niz na 2 dni przed 
terminem otwarcia ofert. 

10. Miejsce i termin skfadania ofert: 

Miejsce skladania: siedziba Zamawiajqcego 
W terminie do: 18 maja 2017 r., godzina 9QQ 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Miejsce otwarcia Ofert: siedziba Zamawiajqcego. 
W terminie: 18 maja 2017 r., godzina 9ll 

PREZlX~RZ1\DU 

mgr ini. lirzegorz Pi:1:1ewanczuk 

Podpis osoby reprezentujqcej Zamawiajqcego 
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