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Dostawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego 
o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający będzie składał zamówienia 
na dostawę paliw w  dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. 
 
 Wspólny słownik zamówień CPV – 09.13.41.00-8 

  

Szczegółowe warunki dostaw : 

� Paliwo należy dostarczyć własnym transportem do Miejskiej Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 2 – Ciepłownia 

� Wykonawca powinien dostarczać olej napędowy zgodnie z aktualnymi wymogami 
przepisów regulujących sposób transportowania paliw. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest 
zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości 
paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego 
laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem 
dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub 
wydania 

� Cysterna dostarczająca paliwo musi być wyposażona w urządzenie pompowe 
umożliwiające zrzut paliwa do zbiorników naziemnych. Zamawiający posiada 
zbiornik naziemny o pojemności 5000 L Cysterna powinna posiadać urządzenie 
pomiarowe do odczytu ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie powinno być 
legalizowane, na co kierowca autocysterny każdorazowo przedstawi stosowne 
świadectwo. 

� Zamawiający  dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na 
cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd 
Miar. 

� Potwierdzenie ilości dostarczonego oleju odbywa się na podstawie wskazania 
przepływomierza zamontowanego na cysternie, w temperaturze rzeczywistej 
produktu. 

� Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczanego oleju oraz jego jakości, przy 
czym kontrola ilościowa oraz pobranie próbek oleju winno odbywać się 
w obecności osoby, która olej przywiozła do Zamawiającego 

� W okresie od 1 listopada do 28 lutego dostarczany olej napędowy musi posiadać 
polepszone właściwości niskotemperaturowe, w przypadku wystąpienia niskich 
temperatur w okresie od 1 marca do 31 października na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca dostarczy paliwo o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych. 

� W przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecić część zamówienia innemu 
podmiotowi wymagana jest zgoda Zamawiającego z zastrzeżeniem rozwiązania 
umowy z winy Wykonawcy i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla 
Zamawiającego z tego tytułu. Podwykonawca winien spełniać warunki określone 
dla Wykonawcy. 

2.2 Oferty częściowe 
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: NIE, 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia              07 /EM/2019 

 strona 3 

Wszelkiego rodzaju informacje dot. Przechowywania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej 

www.mecostrowiec.pl oraz w sekretariacie siedziby Spółki. 

2.3 Oferty wariantowe 
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE 

2.4 Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

3. Miejsce realizacji zamówienia 
 

Ostrowiec Świętokrzyski ulica Samsonowicza 2 – teren Ciepłowni 
Kierowca oraz autocysterna winni spełniać wymagania określone przez Celsa 
Huta Ostrowiec dla samochodów wjeżdżających na jej teren. 

4. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od 07.2019 do 06.2020 r. 

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

5.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

5.2. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

5.3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać 
w godz. od 7oo do 15oo pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście 
w siedzibie zamawiającego. 

5.5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

Marcin Raczyński – Telefon: 507 170 441 
Fax: (41) 266 77 80 
e-mail: zaopatrzenie@mecostrowiec.pl 

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Oferenci przekazują: listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

6.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt 
otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.  

7. Termin związania ofertą 

7.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Oferentów o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 
30 dni. 
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

8.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają warunki:  

� posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli prawo nakazuje obowiązek posiadania takich uprawnień; 

� posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

� Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  

500 000PLN; 

� znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

� nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.2. Dodatkowe wymagania od oferentów: brak 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostawcy 
obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia co najmniej 500 000 PLN. 

c) Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Pzp 

z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 

d) Koncesję na obrót hurtowy paliwami płynnymi wydana na podstawie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2017r., poz. 220) 

9.2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez oferenta. 

9.3. 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.  

9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

10. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1. Wymagania podstawowe. 

11.1.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych 
w niniejszej SIWZ. 

11.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Oferenta.  

11.1.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty  

11.2. Forma oferty. 

11.2.1. Oferta musi być sporządzona na formularzu zamawiającego stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ 

11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 
do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

11.3. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty zawierający dane teleadresowe oferenta oraz cenę netto 
i wartość podatku VAT wyrażone w złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ 

b) Zaparafowany wzór umowy stanowiący złącznik nr 3 do SIWZ, 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

11.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie, 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie 
do dnia 11.07.2019 r. do godziny 1500 

12.2. Oferent na życzenie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty  
z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

12.3. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona w postępowaniu. 
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12.4. Zamawiający odstępuje od procedury publicznej sesji otwarcia ofert. Po 
rozpatrzeniu ofert na wniosek Oferenta Zamawiający może przesłać protokół 
z rozstrzygnięcia postępowania. 

13. Sposób obliczenia ceny oferty 

13.1. Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać 
ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia 
określonego w materiałach przetargowych (w szczególności specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).  

13.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

14. Wycofanie oferty lub jej zmiany 

14.1. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed upływem terminu składania ofert. 

15. Ocena ofert. 

15.1. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający 
dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1.  Cena   100 % 

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
oferentów, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 

b) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) 
i adresu Oferenta, którego wybrano oraz uzasadnieniem tego wyboru zostanie 
zamieszczona również na stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru. 

16. Istotne warunki umowy.  

 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodną ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy.  

17.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w siedzibie 
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Zamawiającego. Oferent zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania 
umowy, co najmniej na dwa dni przed tym terminem, lub krócej – za jego zgodą.  

17.2. Jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

19. Protesty, odwołania i skarga do sądu 

Oferentom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, nie przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI pzp. z uwagi na sektorowy charakter prowadzonego 
postępowania. W w/w przypadku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


