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SPECYFIKACJA  
 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu o wartości zamówienia 

poniżej 414 000 euro /w oparciu o regulamin zamówień sektorowych/ 

 

Oznaczenie sprawy:  2/EZ/15 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 

ul. Modłowa 8 

59-700 Bolesławiec 

Strona internetowa: www.mzk.boleslawiec.pl 

 

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na  tablicy 

informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam w dniu …………………... 
 

  

 

 

 

  …….......................................................... 

 (data i podpis kierownika Zamawiającego) 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA składa się z dwóch części 

Część 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 265 000 

litrów o właściwościach ( parametrach ): 
 

Właściwości  

Liczba cetanowa Nie niższa niż 51 

Gęstość w temp. 15ºC [kg/m³] 820-845 

Zawartość siarki [mg/kg] Nie więcej niż 10 

Temp. zablokowania 

zimnego filtru ºC 

Od 0 do –25 ( w zależności od 

odmiany) 

Temperatura zapłonu 

Od 61ºC 

 

Część 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 w ilości 

2 500 litrów (tankowanie samochodu Zamawiającego – loco stacja paliw Wykonawcy). 
 

Olej będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego. 

Podane ilości oleju i benzyny mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

 

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Niedopuszczalne jest 

złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części zamówienia. Zamawiający 

dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części. 
 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

01.01.2016 r. – 31.12.2016r. 

3. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZAMÓWIENIE  

         W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu oraz 

spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu.  

 Podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 

specyfikacji. 

3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d. Dotyczy części I -Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał olej napędowy 

własnym transportem, spełniającym normy przewidziane w przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, do siedziby Zamawiającego oraz: 
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-   dostawa obejmować będzie ilości: min. 1 000 ;  max. 4 500 litrów (jednorazowo) i 

odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego, co najmniej raz w 

tygodniu, 

-     dostawa winna być zrealizowana w dniu złożonego zamówienia, 

-     cysterna winna być wyposażona w zalegalizowany licznik.  

e. W przypadku paliwa importowanego dostawca musi posiadać ważną koncesję OPZ. 

f. Dotyczy części II - stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 km 

od siedziby Zamawiającego.  

3.2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie „spełnia – nie spełnia”. 

3.3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z 

niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
 

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów: 

a)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do 

specyfikacji) – w oryginale. 

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do 

rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -

dotyczy części I. 

c) koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

d) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert 

/minimum 2 dostawy oleju napędowego o ilości nie mniej niż 265.000 litrów 

średniorocznie /z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji) – warunek dla części I. 

e) oświadczenie Wykonawcy gwarantujące, iż dostarczane paliwa będą spełniały wymogi 

jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz.1441) i 

wymogi określone w normach PN-EN 590, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego /zał. 

nr 3  /. 

f)   koncesja OPZ importerów paliw lub oświadczenie, iż złożyli stosowną kaucję w URE przez 

co znajdują się na liście publikowanej na stronie internetowej 

http://bip.ure.ggov.pl/bip/import/.- warunek dla części I. 

g) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w  kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł. - warunek dla 

części I. 

 

5. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ   

       ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu 75  732 

8160 oraz w formie elektronicznej r.bernacka@mzk.boleslawiec.pl. Oferty składa się w 

http://bip.ure.ggov.pl/bip/import/.-
mailto:r.bernacka@mzk.boleslawiec.pl
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formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w 

godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 7:00 do 15.00. 

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

Zamawiający udzieli wyjaśnienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 

swojej stronie internetowej, na której zamieszczono specyfikację.  

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób 

zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. 

Zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.  

 

5. Przedstawicielem Zamawiającego  upoważnionym do porozumiewania się z 

Wykonawcami  jest Pani Bernacka Renata. 
 

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy 

użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.  

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają czytelnego podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy.  

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) – złożony w 

oryginale.  

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 

Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

5. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę na każdą z części w 

zamkniętym i opisanym opakowaniu. Na kopercie oprócz nazwy i adresu Zamawiającego 

należy umieścić napis: „Przetarg na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej -

część ….” - nie otwierać przed 27.11.2015. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany 

muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio 

oznakowanym opakowaniu, jak wyżej, z dopiskiem „ ZMIANA”. Koperty z tym dopiskiem 

zostaną otwarte podczas publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 
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9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty tak oznakowane będą otwierane 

w pierwszej kolejności podczas publicznego otwarcia. Oferty, których dotyczy wycofanie 

nie będą otwierane. 

10. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania 

oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.  

11. Żądane przez Zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. 

odpisy z właściwych rejestrów albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
 

7.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać do dnia 27.11.2015. do godz. 10 w siedzibie MZK, Bolesławiec 

ul. Modłowa 8, sekretariat - pokój nr. 7 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2015.  o godz. 1015 w siedzibie MZK ul. 

Modłowa 8, w świetlicy znajdującej się w budynku warsztatu . 

3.  Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy 

Wykonawców oraz ceny ofertowe. Następnie odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert 

przez komisję  przetargową. 

 

8.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Dla części I: 

1. Należy podać proponowaną cenę jednostkową oleju napędowego /netto/ w złotych 

polskich na dzień 20.11.2015 r. za 1 litr. Na cenę składać się będzie cena netto 1 l paliwa 

podana przez PKN Orlen na stronie internetowej /www.orlen.pl/ i stały upust lub marża 

doliczane przez Oferenta /określony w złotych polskich w stosunku do ceny PKN Orlen/. 

Cena całej oferty może być tylko jedna, musi uwzględniać ilość litrów,  podatek VAT. 

2.  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia - opisane i wymagane przez Zamawiającego w 

specyfikacji, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem, 

z uwzględnieniem opłat celnych. 
 

Dla części II: 

1. Należy podać proponowaną cenę jednostkową benzyny /brutto/ w złotych polskich na 

dzień 20.11.2015 r. za 1 litr /cena z dystrybutora/, oraz stały upust od w/w ceny w złotych 

polskich /do dwóch miejsc po przecinku/.  

Cena całej oferty może być tylko jedna, musi uwzględniać ilość litrów,  podatek VAT. 

2.W dniu 20.11.2015. komisja przetargowa spisze ceny jednostkowe benzyny sprzedaży 

detalicznej z dystrybutorów ze stacji paliw w zasięgu 5 km od siedziby Zamawiającego. 
 

9.  ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ  

1.       Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

2.       Tankowanie benzyny może odbywać się na podstawie karty paliwowej /kredytowej/.    

          Faktura obciążająca Zamawiającego będzie sporządzana dwa razy w miesiącu /do 15 i     

          30 dnia miesiąca/ i będzie zawierać cenę z dnia tankowania minus upust./dotyczy    
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          części II/ 
3.       Faktura obciążająca Zamawiającego będzie sporządzana na podstawie wskazań licznika    

          i wystawionego dowodu WZ./dotyczy części I/ 

4.       Wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 21 dni./dotyczy części I/ 

5.       Sposób kalkulacji ceny dostaw oleju realizowanych w trakcie obowiązywania umowy: 

 

Cena internet. PKN Orlen. x (objętość przy 15°C / objętość przy rzeczywistej temp) + 

upust/marża  Wykonawcy 

 

10.  KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Dla części I 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 

Cena – 100% 

(Cena najniższa / cena badana) x 100 pkt x 100% 

2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania specyfikacji i uzyska największą ocenę 

punktową. 

Dla części II 

1.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 

a)  cena  za 1 litr benzyny (na dystrybutorze w dniu 20.11.2015.)    - 98% 

b)  upust do zaproponowanej ceny benzyny        -   2% 

a)  maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 98.  

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów, a pozostałym Wykonawcom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze worem: 

(cena najniższa / cena badana) x 100 x 98% 

b)  maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 2. 

Oferta z najwyższym upustem otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym 

Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze worem: 

(upust badanej oferty / upust najwyższy) x 100 x 2% 

2.  Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania specyfikacji i uzyska największą  ocenę 

punktową. 

 

11. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY. 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o jakości paliwa 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  

Załącznik nr 5 - Wykaz dotychczas wykonanych dostaw 

 


