
 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Nr sprawy 12/SK/TT/2010 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

       Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych: 
       1.1. Część I: 

a. Benzyny bezołowiowej PB 95 – przewidywana ilość – 3 500 litrów; 
b. Benzyny bezołowiowej Pb 98 – przewidywana ilość – 3 500 litrów, 
Część II 
a. Oleju napędowego do silników wysokoprężnych – przewidywana ilość – 75 000 litrów. 
Część III: 
a. Oleju opałowego – przewidywana ilość – 26 000 litrów. 

 
Dostawa polegać będzie na doraźnym bezgotówkowym tankowaniu pojazdów należących 

do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy lub z autocysterny w Bazie Zamawiającego. 
Do poszczególnych paliw stosuje się wymagania jakościowe, określone aktualnie obowiązującymi 
normami. 

Każda ilość dostawy i rodzaj paliwa musi być potwierdzona przez pracownika stacji paliw 
w karcie drogowej pojazdu, którą kierowca pojazdu ma obowiązek przedłożyć po każdej przyjętej 
dostawie. 

Zamawiający przedłoży Wykonawcy zawierający numery rejestracyjne wykaz pojazdów, 
do zbiorników których Wykonawca dostarczał będzie paliwo. 

Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie 
do kanistrów na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru paliwa, zawierającego min. 
numer nadany przez Zamawiającego, rodzaj i ilość paliwa oraz dane pracownika Zamawiającego. 
Potwierdzeniem odbioru paliwa będzie podpis pracownika stacji paliw złożony na upoważnieniu. 

Wykonawca w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania faxem lub pisemnie zamówienia od 
upoważnionego pracownika Zamawiającego dostarczy na swój koszt olej napędowy konieczny dla 
pracy Obiektu Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110. 

Olej opałowy dostarczany będzie na koszt  Wykonawcy do Obiektu Ujęcie Wody                          
w Bełchatowie, ul. Olsztyńska 52 w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania faxem lub pisemnie 
zamówienia od upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do zamawiania dostaw 
paliw na potrzeby Obiektów Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków. 

Każde wydanie paliwa zostanie odnotowane w „Zestawieniu wydawanych 
paliw”/asygnatą, sporządzanym/sporządzoną przez Wykonawcę i zawierającym/zawierającą             
co najmniej: datę, godzinę zakupu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu 
lub numer upoważnienia, dane pobierającego, dzienną cenę sprzedaży paliwa, podpis 
pobierającego, podpis pracownika stacji paliw lub pracownika Wykonawcy dostarczającego 
paliwo do ww. obiektów Zamawiającego. 

Tankowania pojazdów mogą odbywać się przez 24 godziny na dobę w każdy dzień 
tygodnia. Z tego powodu stacja paliw Wykonawcy musi działać w systemie całodobowym.  

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w części I, II i III Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy cenę, jaka obowiązuje na stacji Wykonawcy w dniu wydania paliwa, 
pomniejszoną  o zaoferowany stały upust procentowy od każdego litra zakupionego paliwa. 

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie  
zbiorczych  faktur VAT , wystawionych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu. Do każdej  
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faktury zostanie dołączone „Zestawienie wydawanych paliw”/asygnaty za okres objęty 
fakturowaniem. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz sprzętu i pojazdów w celu wystawiania dwóch 
oddzielnych faktur w miesiącu, umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe odliczenie VAT od 
zakupionego paliwa. 

Stacja paliw winna znajdować się w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa 
 
1.2  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
1.3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. 
1.6. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  
       FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 
    
 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 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.  
c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek  
     zawartych w § 10 Regulaminu. 
 3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
     z postępowania  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 
 4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 
b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić                        

na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

  6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy 
      i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6  SIWZ na zasadzie spełnia –    
      nie spełnia. 
 
7. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: 
 
     7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1    
            do SIWZ.  
     7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące  
            załącznik nr 2 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby 
            uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
     7.3. 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 m-cy przed upływem 
            terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  
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            za zgodność    przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność  
            z   oryginałem”. 
            W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, należy dołączyć umowę spółki. 
     7.4. Aktualne zaświadczenie 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 i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane  
            prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
            w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
            przed upływem terminu do składania ofert. 
     7.5. Umowę  regulującą  współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie w  przypadku,  
            gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o realizację zamówienia. 
     7.6. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany 
            jest załączyć do oferty wyżej wymienione dokumenty. 
     7.7. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
     7.8. Formularz cenowy wg załącznika nr 4 do SIWZ. 
     7.9. Wykaz cen jednostkowych poszczególnych paliw za okres 01-31.05.2010 r. wg załącznika nr 5  
             do SIWZ. 
     7.10. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany 
             jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.2., 7.3. i 7.4. 
Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     
z  oryginałem”. 
 
IV. PROCEDURA: 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.                       
w Bełchatowie.  

 
2. Kryteria oceny ofert : 

 Cena – 100%. 
 
V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

 
1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.wodkan-belchatow.pl. 
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 
( Sekretariat). 

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 10.06.2010 r. 
godz. 12.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Sekretariat). 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 10.06.2010 r. godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104. 
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

  
 Podpisał: 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 
mgr inż. Sylwester Melon 
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