Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZGD.2600.099.2018

GdaĔsk, dnia 11.10.2018 r.

ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK WYDZIAŁU ZAKUPÓW
/-/ Krzysztof LisiĔski
…...……………………
(podpis Dyrektora JP)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODRĉBNEGO

Przedmiotem Zamówienia OdrĊbnego jest:

„Dostawa oleju opałowego”

W dalszej czĊĞci niniejszego dokumentu okreĞlenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” zastąpione
jest skrótem SIWZ

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZGD.2600.099.2018

Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny HiszpaĔskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 5250007313
REGON: 010684960
PostĊpowanie prowadzone jest przez jednostkĊ organizacyjną Zamawiającego:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w GdaĔsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 GdaĔsk
e-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00

00

godziny urzĊdowania 8 – 15

(od poniedziałku do piątku)

Uwaga: wszelką korespondencjĊ dotyczącą postĊpowania naleĪy adresowaü do jednostki organizacyjnej
Zamawiającego prowadzącej postĊpowanie.
2.

PostĊpowanie o udzielenie zamówienia odrĊbnego prowadzone jest na zasadach okreĞlonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje siĊ przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

PostĊpowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do obiektów Poczty Polskiej S.A.
zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na CzĊĞci:


CzĊĞü nr 1 – dostawa oleju opałowego na terenie województwa pomorskiego,



CzĊĞü nr 2 – dostawa oleju opałowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Kod okreĞlony we Wspólnym Słowniku ZamówieĔ CPV:
09135100-5 – Olej opałowy
4. Zamawiający zastrzega, Īe gwarantuje zakup 70% iloĞci szacunkowej oleju opałowego, okreĞlonej w § 1 ust.
1 Projektu umowy, z zastrzeĪeniem ust. 4 Projektu umowy. Pozostałe 30% oleju opałowego moĪe zostaü
zamówione w zaleĪnoĞci od faktycznych potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez
Zamawiającego przedmiotu umowy w iloĞci wiĊkszej niĪ 70% iloĞci szacunkowej, o której mowa w § 1 ust. 1
Projektu umowy nie moĪe stanowiü podstawy do jakichkolwiek roszczeĔ finansowych i odszkodowawczych
ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
5. Ograniczenie iloĞci kupowanego przez Zamawiającego oleju opałowego nie wymaga zgody Wykonawcy
i podpisania aneksu do umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby olej opałowy posiadał cechy techniczne i jakoĞciowe zgodne z Polską Normą
PN –C - 96024:2011 dla oleju opałowego oraz aktualne atesty (Ğwiadectwa jakoĞci).
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7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoĞü za jakoĞü dostarczanego oleju opałowego i za ewentualne skutki
jego złej jakoĞci.
8. Zamawiający dopuszcza moĪliwoĞü zaoferowania oleju opałowego równowaĪnego w stosunku do opisanego
w SIWZ. Za rozwiązanie równowaĪne uznaje siĊ oleje opałowe o parametrach nie gorszych niĪ poniĪej
wymienione:
Parametr
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

o

GĊstoĞü w temp. 15 C
WartoĞü opałowa
Skład frakcyjny:
0
- do temp. 250 C destyluje
0
- do temp. 350 C destyluje
o
LepkoĞü kinematyczna w temp. 20 C
Temperatura płyniĊcia
Temperatura zapłonu
PozostałoĞü po koksowaniu w 10% pozostałoĞci destylacyjnej
pozostałoĞü po spopieleniu
ZawartoĞü siarki
ZawartoĞü wody
Całkowita zawartoĞü zanieczyszczenia
Barwa

Jednostka
3
kg/m
kJ/kg

Wymagania
max. 860
min. 42 600

%V/V
% V/V
2
mm /s
o
C
o
C
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
mg/kg
mg/kg

max. 65
min. 85
max. 6,00
max. -20
min. 56
max. 0,30
max. 0,01
max. 0,10
max. 200
max. 24
Czerwona

Wykonawca, który powołuje siĊ na rozwiązania równowaĪne jest obowiązany wykazaü, Īe oferowany
przez niego olej opałowy spełnia wymagania okreĞlone przez Zamawiającego, w tym wymogi co do
ww. parametrów.
9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatnoĞci zostały zawarte
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
10. PoĪądany termin realizacji zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje sukcesywne dostawy, przez WykonawcĊ, oleju opałowego, w miarĊ potrzeb
Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku lub do wczeĞniejszego
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy, w zaleĪnoĞci która z tych przesłanek
wystąpi wczeĞniej (w przypadku zawarcia umowy na kilka czĊĞci dla sumy poszczególnych czĊĞci objĊtych
umową).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagaĔ technicznych i jakoĞciowych
dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postĊpowania.

Rozdział III.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĉPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postĊpowaniu, w szczególnoĞci:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania tj. Wykonawca spełni warunek jeĪeli wykaĪe, Īe posiada aktualną
koncesjĊ na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki, której
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
b) posiadają wiedzĊ i doĞwiadczenie;
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek posiadania niezbĊdnej wiedzy i doĞwiadczenia Zamawiający uzna za spełniony jeĞli
Wykonawca wykaĪe, Īe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeĪeli
okres prowadzenia działalnoĞci jest krótszy – w tym okresie, naleĪycie wykonał, a w przypadku
ĞwiadczeĔ okresowych lub ciągłych, naleĪycie wykonuje co najmniej jedną dostawĊ oleju opałowego
lekkiego (grzewczego), o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ:
− dla czĊĞci nr 1 – 10 000 zł
− dla czĊĞci nr 2 – 20 000 zł
Wykonawca w przypadku złoĪenia oferty na wiĊcej niĪ jedną CzĊĞü moĪe wykazaü siĊ dostawą na łączną
sumĊ obejmującą CzĊĞci, na które została złoĪona oferta. Przez jedną dostawĊ Zamawiający rozumie
wartoĞü dostaw w ramach jednej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazaü wartoĞü dostaw wykonanych/wykonywanych do upływu terminu
składania ofert, przy czym wartoĞü dostaw wykonanych/wykonywanych musi potwierdzaü spełnienie ww.
warunku.
W celu wykazania posiadania niezbĊdnej wiedzy i doĞwiadczenia do Formularza oferty stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ naleĪy dołączyü wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw stanowiący Załącznik
nr 2 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleĪyte wykonanie (np. poĞwiadczenia).
Dokumenty potwierdzające naleĪyte wykonanie dostaw powinny zostaü dołączone w oryginale lub
w formie kopii potwierdzonej za zgodnoĞü z oryginałem przez WykonawcĊ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony jeĞli
Wykonawca wykaĪe, Īe dysponuje co najmniej jedną autocysterną zgodną z wymaganiami normy PN91/C-04024 „Ropa naftowa i przetwory naftowe - Pakowanie, znakowanie i transport”, posiadającą waĪne
badania techniczne dopuszczające do ruchu, która wyposaĪona bĊdzie w zalegalizowany i
zaplombowany licznik pomiarowy w jednostkach miary – litr.
W celu wykazania dysponowania odpowiednik potencjałem technicznym do Formularza oferty
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ naleĪy dołączyü wykaz pojazdów stanowiący Załącznik nr 3 do
SIWZ
2.

PowyĪsze spełnienie warunków udziału w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza w
oparciu o dokumenty okreĞlone w Rozdziale IV pkt 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. KaĪdy Wykonawca moĪe złoĪyü tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertĊ.
2. OfertĊ naleĪy złoĪyü w oparciu o Formularz ofertowy. Oferty złoĪone w toku postĊpowania mają na celu
porównanie ofert, natomiast umowa zostanie zawarta do wysokoĞci Ğrodków, które Zamawiający
zamierza przeznaczyü na realizacjĊ zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci składania ofert czĊĞciowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaĪnych.
5. Wykaz dokumentów, które naleĪy złoĪyü wraz z ofertą:
OfertĊ

naleĪy

złoĪyü

w

oparciu

o

Formularz

Nr 1 do SIWZ, wraz z nastĊpującymi dokumentami:
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ofertowy

–

wg

wzoru

stanowiącego
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1) aktualnym odpisem z właĞciwego rejestru, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalnoĞü gospodarczą wydrukiem ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnoĞci Gospodarczej;
2) koncesją na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki, której
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.);
3) wykazem wykonanych dostaw sporządzonym wg Załącznika nr 2 do SIWZ, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, Īe dostawy zostały wykonane naleĪycie oraz zostały prawidłowo ukoĔczone, np.
poĞwiadczenia lub protokoły odbioru;
4) wykazem pojazdów dostĊpnych wykonawcy, sporządzonym wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
5) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złoĪenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno okreĞlaü jego zakres i byü udzielone przez WykonawcĊ lub osobĊ/y
umocowane do wykonywania okreĞlonej czynnoĞci;
6) umową spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka
cywilna.
6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą byü podpisane przez upowaĪnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub wydruku ze strony internetowej CEIDG lub przez
pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaü siĊ o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postĊpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialnoĞü za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleĪytego wykonania
umowy (o ile jest wymagane). W przypadku złoĪenia oferty przez podmioty wystĊpujące wspólnie,
Zamawiający Īąda przedstawienia nastĊpujących oĞwiadczeĔ i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców
wystĊpujących wspólnie,
b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów wystĊpujących wspólnie
w postĊpowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postĊpowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie okreĞlające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 SIWZ złoĪone przez kaĪdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złoĪone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład podmiotów
wystĊpujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Poprawki powinny byü naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
3) Formularz ofertowy ma byü wypełniony przez WykonawcĊ wg wskazaĔ okreĞlonych w SIWZ.
4) Wykonawca moĪe, przed upływem terminu do składania ofert, zmieniü lub wycofaü ofertĊ. Zmiana lub
wycofanie oferty nastĊpuje poprzez złoĪenie odrĊbnego oĞwiadczenia w tym zakresie dostarczonego w
odrĊbnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca okreĞlonego w pkt 8 ppkt. 1.
ZmianĊ oferty bądĨ jej wycofanie naleĪy oznaczyü adnotacją:
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„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI.TPZGD.2600.099.2018
„Dostawa oleju opałowego”
z dopiskiem: "nie otwieraü przed 23.10.2018 r. godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądĨ wycofane nie bĊdą zwracane.

5) Opakowanie oferty
a) OfertĊ naleĪy złoĪyü w nieprzejrzystym, zamkniĊtym opakowaniu. Opakowanie naleĪy zabezpieczyü
w sposób uniemoĪliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno byü zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją:

„OFERTA – PI.TPZGD.2600.099.2018
„Dostawa oleju opałowego”
z dopiskiem: "nie otwieraü przed 23.10.2018 r. godz. 11:00".

8. Termin i miejsce składania ofert
1) OfertĊ naleĪy złoĪyü do dnia 23.10.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w GdaĔsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 GdaĔsk
II piĊtro pok. nr 208 SEKRETARIAT
2) Otwarcie złoĪonych ofert jest niejawne.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna siĊ
wraz z upływem terminu składania ofert, a w kolejnych etapach postĊpowania od kaĪdej złoĪonej oferty.

Rozdział V.
1.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

Cena oferty musi byü podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w
złotych polskich, z dokładnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleĔ) łącznie z naleĪnym podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

2.

WskaĨnik marĪy/upustu musi byü podany z dokładnoĞcią do trzech miejsc po przecinku. Pozostałe wartoĞci
oraz ceny jednostkowe w ofercie muszą byü podane z dokładnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku.
ZaokrągleĔ naleĪy dokonywaü zgodnie z zasadami matematycznymi.

3.

W cenĊ oferty muszą byü wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie poniesie
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty.

4.

CenĊ naleĪy obliczyü zgodnie ze sposobem wskazanym w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
SIWZ) odpowiednio do czĊĞci, na którą składana jest oferta.

5.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT naleĪy do obowiązków Wykonawcy.

6.

Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci złoĪenia oferty oraz prowadzenia rozliczeĔ w walutach obcych.
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7.

Sposób podania ceny – wskaĨnika marĪy lub upustu:
CenĊ oferty naleĪy obliczyü na podstawie cen oleju opałowego danego rodzaju obowiązującego na dzieĔ
16.10.2018 r.


Przykład dla wskaĨnika upustu

Olej kosztuje u Producenta 1000 zł netto za 1000 litrów. Wykonawca w ofercie zaoferował cenĊ netto 950 zł
za 1000 litrów, czyli upust w kwocie 50 zł. WskaĨnik upustu wynosi 0,950 (950 zł/1000 zł. = 0,950). Cena
netto ulega podwyĪce u producenta do kwoty 1200 zł., a wiĊc cena netto za jaką Wykonawca moĪe sprzedaü
olej wynosi 1140 zł (1200 zł x 0,950=1 140,00 zł netto za 1000 litrów).


Przykład dla wskaĨnika marĪy

Olej kosztuje u Producenta 1000 zł netto za 1000 litrów. Wykonawca w ofercie zaoferował cenĊ netto 1100 zł
za 1000 litrów, czyli marĪa w kwocie 100 zł. WskaĨnik marĪy wynosi 1,100 (1100 zł/1000 zł = 1,100). Cena
netto ulega podwyĪce u producenta do kwoty 1200 zł, a wiĊc cena netto, za jaką Wykonawca moĪe sprzedaü
olej wynosi 1320 zł (1200 zł x1,100=1 320,00 zł netto za 1000 litrów.)
8.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie, z uwzglĊdnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĉ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postĊpowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w GdaĔsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 GdaĔsk
3. Osoba uprawniona do porozumiewania siĊ z Wykonawcami:
Marlena Strojnowska
e-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Tel.: (58) 32-66-168

Rozdział VII. TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAĝNIEē
1. WyjaĞnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytaĔ dotyczących treĞci SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca moĪe zgłosiü, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeĪenia do wymagaĔ SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupĊ Wykonawców.
3) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikowaü zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. KaĪda taka zmiana staje siĊ wiąĪąca w
momencie jej wprowadzenia.
4) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treĞci SIWZ zamieszcza siĊ na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
5) Pytania dotyczące treĞci SIWZ powinny byü składane na adres:
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„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w GdaĔsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940
GdaĔsk lub elektronicznie na adres: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl

Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca moĪe zostaü poproszony do usuniĊcia błĊdów lub uzupełnienia braków w ofercie.
2. ZłoĪone przez Wykonawców oferty nie są ofertami koĔcowymi. Zamawiający przewiduje moĪliwoĞü
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegaü wszystkie warunki zamówienia, w szczególnoĞci cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostaü zobowiązani do złoĪenia kolejnych ofert.
5. Prowadzone negocjacje bĊdą miały charakter poufny, co oznacza, Īe Īadna ze stron bez zgody drugiej
strony nie moĪe ujawniü informacji handlowych związanych z negocjacjami.
6. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złoĪenia oferty ostatecznej, z zastrzeĪeniem, iĪ cena
oferty ostatecznej nie moĪe byü wyĪsza niĪ cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza
ekonomicznie.
2. Potwierdzeniem przyjĊcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzglĊdnieniem postanowieĔ SIWZ, oferty Wykonawcy
oraz ustaleĔ poczynionych w trakcie negocjacji miĊdzy Stronami.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
5.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złoĪyli oferty zostaną poinformowani o
zakoĔczeniu postĊpowania.

6.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca bĊdzie zobowiązany do przedłoĪenia kserokopii potwierdzonej za
zgodnoĞü z oryginałem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoĞci cywilnej z tytułu prowadzonej
działalnoĞci gospodarczej stanowiącej przedmiot umowy.

7.

W przypadku uniewaĪnienia postĊpowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o uniewaĪnieniu.

Rozdział X. ZABEZPIECZENIE NALEĩYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany bĊdzie do wniesienia
zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy w wysokoĞci 5% ceny ofertowej brutto, najpóĨniej w dacie
zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie słuĪy pokryciu roszczeĔ z tytułu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy, w tym
roszczeĔ z tytułu kar umownych.
3. Zabezpieczenie moĪe byü wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastĊpujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny HiszpaĔskich 8,
00-940 Warszawa.
5. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu naleĪy przelaü na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: „ZABEZPIECZENIE – PI.TPZGD.2600.099.2018 - Dostawa oleju opałowego”
6. JeĪeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniĊdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moĪe dokonaü zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa powyĪej.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłoĞci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoĞci.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakoĔczenia umowy, o którym mowa w § 2
ust. 1 Projektu umowy i uznania przez Zamawiającego zamówienia za naleĪycie wykonane, tj. po podpisaniu
ostatniego protokołu potwierdzenia dostawy paliwa z wynikiem pozytywnym

Rozdział XI.

INNE POSTANOWIENIA

1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, Īe:
1) administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ lub w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postĊpowania o udzielenie
zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny HiszpaĔskich 8, 00-940 Warszawa, adres
e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny HiszpaĔskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorrodo@pocztapolska.pl
3) dane osobowe przetwarzane bĊdą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu związanym z
postĊpowaniem o udzielenie zamówienia nr PI.TPZGD.2600.099.2018
4) dane osobowe bĊdą przechowywane przez okres 4 lat lub okres niezbĊdny do realizacji umowy, a takĪe
przez okres przedawnienia roszczeĔ z umowy.
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bĊdą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoby, których dane dotyczą posiadają:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostĊpu do swoich danych osobowych;
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−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo Īądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeĪeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzĊdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Īe przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

−

prawo do usuniĊcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

7) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

8) dane osobowe mogą byü przekazane do paĔstwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązaĔ chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjĊtych
przez KomisjĊ Europejską. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii
tych danych - w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
9) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbĊdne do udziału w postĊpowaniu oraz do zawarcia i
wykonywania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do zamkniĊcia postĊpowania albo jego czĊĞci bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyn,
2) prawo do uniewaĪnienia całoĞci postĊpowania lub czĊĞci, jeĪeli: nie wpłynĊła Īadna waĪna oferta,
wystąpiły okolicznoĞci, w których udzielenie zamówienia nie leĪy w interesie Poczty Polskiej, nie ma
moĪliwoĞci finansowania zamówienia, w szczególnoĞci najkorzystniejsza oferta przewyĪsza kwotĊ
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych Ğrodków finansowych, postĊpowanie o zamówienie
doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniĊtej niewaĪnoĞcią w całoĞci lub czĊĞci,
3) Īe jedynym sposobem przyjĊcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. ĩadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postĊpowania
nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik Nr 3 – Wykaz pojazdów
Załącznik Nr 4 – Projekt umowy wraz z załącznikami
Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

........................................................
(miejscowoĞü i data)
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….
W związku z ogłoszonym postĊpowaniem na:
„DostawĊ oleju opałowego”

I.

Zobowiązujemy siĊ do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w
SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy. PoniĪej tabela, która ma na celu wyłącznie porównanie
ofert złoĪonych w postĊpowaniu.

Adres strony
internetowej na
której są
publikowane
hurtowe ceny
oleju opałowego
(cena SPOT),
Nazwa
Nr
słuĪące
przedmiotu
CzĊĞci
Wykonawcy do
zamówienia
ustalenia ceny
jednostkowej
netto oleju,
którą nastĊpnie
przelicza siĊ o
wskaĨnik
marĪy/upustu

Cena
Cena
jednostkowa
Przewidywana
WskaĨnik jednostkowa
netto oleju
iloĞü oleju
WartoĞü netto
marĪy/upust netto za 1m3 z
w PLN
opałowego z
opałowego
u (do trzech uwzglĊdnienie
dnia
odpowiednia (kolumna 6 x
miejsc po m udzielonej
16.10.2018 w
dla danego
kolumna 7)
przecinku) marĪy/upustu
PLN za 1m3
zadania w m3
(kolumna 4)
(**)

1

2

3

4

5

6

7

1

Dostawa oleju
opałowego
lekkiego
(grzewczego)
na terenie
województwa
pomorskiego

www.orlen.pl /
www.lotos.pl*

26,20

2

Dostawa oleju
opałowego
lekkiego
(grzewczego)
na terenie
województwa
kujawskopomorskiego

www.orlen.pl /
www.lotos.pl*

55,80

8

WartoĞü
podatku
VAT w
PLN

WartoĞü
brutto w PLN
(kolumna 8 +
kolumna 9)

9

10

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZGD.2600.099.2018

II.

OĞwiadczamy, Īe:
1. nie wszczĊto wobec nas postĊpowania upadłoĞciowego, nie jesteĞmy postawieni w stan likwidacji,
2. zapoznaliĞmy siĊ z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami okreĞlonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeĪeĔ oraz uzyskaliĞmy niezbĊdne informacje
do przygotowania oferty,
3. złoĪona oferta jest wiąĪąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu składania
ofert.
4. wypełniliĞmy obowiązki informacyjne Zamawiającego jako administratora przewidziane w art. 14 RODO

1

wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazujemy Zamawiającemu w celu ubiegania siĊ o
udzielenie zamówienia w niniejszym postĊpowaniu, poprzez przekazanie tym osobom, treĞci klauzuli
2

informacyjnej zawartej w rozdziale XII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
III. Zobowiązujemy siĊ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3

IV. OĞwiadczamy, Īe wykonamy pełen zakres dostaw własnymi siłami / przy udziale Podwykonawców . W
przypadku zlecenia czĊĞci zakresu dostaw podwykonawcom naleĪy wypełniü tabelĊ poniĪej. PlanujĊ(-emy)
zleciü podwykonawcom wykonanie nastĊpujących dostaw:

L.P.

Dane Podwykonawcy

Zakres zleconych dostaw

(nazwa, adres, siedziba)

1

2

V.

Integralną czĊĞü oferty stanowią nastĊpujące dokumenty:
1. ................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………....……
3. ………………………………………………………………………………….
Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

..................................................................................
(pieczątka imienna)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niĪ bezpoĞrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treĞci oĞwiadczenia wykonawca nie składa (usuniĊcie treĞci oĞwiadczenia
np. przez jego wykreĞlenie).
3
Niepotrzebne skreĞliü
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia odrĊbnego na dostawĊ oleju opałowego
(PI.TPZGD.2600.099.2018)
OĞwiadczam, Īe posiadam niezbĊdną wiedzĊ i doĞwiadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale III,
pkt 1.1)b) SIWZ:

CzĊĞü

Miejsce i rodzaj
wykonanych
dostaw

WartoĞü
brutto
dostawy
(w okresie
ostatnich 3 lat
przed
upływem
terminu
składania
ofert)

Data
wykonania
dostaw
od – do

Nazwa i adres
odbiorcy,
dla którego wykonano
dostawy

Nazwa i adres
Wykonawcy
4
dostawy

1

2

...........................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)

...........................................................................
(Imienna pieczątka i podpis
osoby upowaĪnionej lub osób upowaĪnionych)

…………………………………………dn. ……………………………….

4

KolumnĊ naleĪy wypełniü w przypadku wspólnego ubiegania siĊ o udzielenie niniejszego zamówienia
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ POJAZDÓW DOSTĉPNYCH WYKONAWCY
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia odrĊbnego na dostawĊ oleju opałowego
(PI.TPZGD.2600.099.2018)

OĞwiadczam, iĪ dysponujĊ / bĊdĊ dysponował* (*niepotrzebne skreĞliü) niĪej wymienioną autocysterną,
która posiada waĪne badanie techniczne dopuszczające do ruchu, która wyposaĪona bĊdzie w zalegalizowany
i zaplombowany licznik pomiarowy w jednostkach miary – litr.

Lp.

Nazwa urządzenia

Informacja o
podstawie
dysponowania
pojazdem**

2

3

1

1
2
3

Uwaga:
W wykazie naleĪy podaü minimum 1 autocysternĊ (zgodnie z Rozdziałem III pkt 1.1)c) SIWZ).
**w kolumnie 3 naleĪy wpisaü formĊ dysponowania zasobami

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

….…………………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowaĪnionej lub osób upowaĪnionych)

…………………………dn. …………………..

14

Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego w okresie: od dnia
zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r., roku do obiektów administrowanych przez Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Gdańsku.
Część I:
Dostawa oleju opałowego do obiektów w województwie pomorskim w ilości 26,20 m³ lub do kwoty jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie.
Część II:
Dostawa oleju opałowego do obiektów w województwie pomorskim w ilości 55,80 m³ lub do kwoty jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie.

Zamawiający wymaga aby, dostarczony przedmiot umowy posiadał cechy techniczne i jakościowe
zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2011 dla oleju opałowego.
1. gęstość w temp. 15o C max. 860 kg/m3,
2. wartość opałowa nie mniejszej niż 42 600 kJ/kg,
3. skład frakcyjny:
- do temp. 250ºC destyluje max.65 % V/V
- do temp. 350ºC destyluje min. 85 % V/V
4. lepkość kinematyczna w temp. 20ºC max. 6,00 mm2/s,
5. temperatura płynięcia max. -20ºC
Polska Norma
w zakresie wymaganych
6. temperatura zapłonu min. 56 ºC
PN - C - 96024:2011
parametrów
7. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej,
max. 0,3% (m/m),
8. pozostałość po spopielaniu, max. 0,01% (m/m)
9. zawartość siarki max. 0,1% (m/m)
10. zawartość wody max.200mg/kg
11. całkowita zawartość zanieczyszczenia max.24 mg/kg
12. barwa czerwona

Wykaz miejsc dostawy oleju opałowego wraz z określeniem pojemności zbiorników oraz ilością
zamówionego oleju opałowego do dostawy w wyżej wymienionym okresie stanowi załącznik nr 2 do
umowy. Zamawiający każdorazowo skieruje do Wykonawcy zamówienie (telefoniczne, potwierdzone
niezwłocznie drogą elektroniczną lub faksem), w którym będzie sprecyzowane miejsce oraz ilość
dostawy. Realizacja dostawy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia (nie licząc dnia złożenia zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest realizować
sukcesywne dostawy oleju opałowego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, wraz
z załadunkiem oraz rozładunkiem oleju opałowego w obiektach, wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi zamówieniami.
Każdorazowa dostawa oleju opałowego do obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie województw
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, zostanie potwierdzona protokołem odbioru, którego wzór
stanowi załącznik nr 3, przez przedstawiciela Zamawiającego, wyszczególnionego w załączniku nr 4.

04.10.2018

