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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres zamawiającego:

Piłsudskiego 63a
34-500 Zakopane

Podstawa prawna:


Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z
późniejszymi zmianami)

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1 wraz z dostawą do bazy Zamawiającego w Zakopanem
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.11.00 - Naftowe paliwa lotnicze
2.1 Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie
2.2 Oferty wariantowe
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
2.3 Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).
3. Miejsce realizacji zamówienia

34-500 Zakopane, ul. Nowotarska10 a
4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
5. Informacje dotyczące warunków składania ofert
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień
publicznych.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 09:00 do
14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
6. Sposób porozumiewania się
Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za
pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres: czs@topr.pl oraz telefaksem.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Czesław Ślimak
Telefon: 18 20 147 31
Fax:

18 20 155 60

7. Zmiany w dokumentach przetargowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży
termin składania ofert.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Oferta
9.1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub odręcznie, czytelnie,
techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z przepisów lub
innych dokumentów dołączonych do oferty.
9.2. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana
(parafowana) przez osobę upoważnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty.
9.4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa lotniczego.
Nie otwierać przed 2012-05-30, przed godziną 14.00
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej, powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy.
9.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca,
który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. Wykonawcy przedstawiają
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie
dopuszcza się składania propozycji rozwiązań wariantowych lub równoważnych.
9.6. Dokumenty wymagane od Wykonawców.
9.6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ,
9.6.2. Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do
niniejszej SIWZ,
9.6.3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Data
wystawienia zaświadczenia – nie więcej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert.
9.6.4. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Data
wystawienia zaświadczenia – nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania
ofert lub oświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami ZUS.
9.6.5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Data wystawienia
zaświadczenia – nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania ofert lub
oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkami.
9.6.6. Dowód wniesienia wadium 10.000 złotych.

Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr 58 1050 1722 1000 0023 0273 1175
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za poręczeniem
pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

9.6.7. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik numer 3 do SIWZ.
9.6.8. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi,
Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Niezastosowanie się do powyższego spowoduje odrzucenie oferty.
9.7. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
9.7.1. Wypełniony formularz (wg wzoru określonego w zał. 1).
9.7.2. Wykaz dokumentów żądanych od Wykonawcy (pkt. 9.6.2.-9.6.8.)
9.8. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 63 a, nie później niż
do dnia 2012-05-30 do godz. 14.00
9.9. Ważność i odrzucenie ofert.
9.9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą oferty ważne i
niepodlegające odrzuceniu. Oferty nieważne i odrzucone nie będą poddane ocenie.
9.9.2. Aby oferta została uznana za ważną musi spełniać następujące warunki:
– wykonawca nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– oferta jest złożona na piśmie w języku polskim,
– oferta została złożona przed upływem terminu składania ofert,

– oferta jest podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.9.3. Aby oferta nie została odrzucona musi spełniać następujące warunki:
– nie może naruszać zasad ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności zasady
uczciwej konkurencji),
– treść oferty musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść musi
odpowiadać SIWZ,
– złożenie jej nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– nie może zawierać rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– nie może posiadać omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny lub w razie ich wystąpienia,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyrazi zgodę na ich
poprawienie przez Zamawiającego,
– nie może zawierać omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, której nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędu w obliczeniu ceny,
– musi być ważna na podstawie odrębnych przepisów,
– nie może zostać złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert – nie jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów.
9.10. Okres ważności oferty.
Składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od terminu
składania ofert.
9.11. Oferty zamienne, wycofanie ofert.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp.
przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.
10. Otwarcie ofert.
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-05-30 o godz.14.00 w siedzibie zamawiającego (pokój
numer 2).
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
10.2. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości zgłoszenia do przetargu oraz
policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zbadana zostanie nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty
złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
11. Ocena ofert.
11.1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

1. Podstawą naliczania ceny jednostkowej będzie cena obowiązująca w dniu dostawy paliwa
skalkulowana w oparciu o średnią z aktualnych miesięcznych notowań CIF NWE ARA oraz
uwzględniająca wszystkie inne koszty Dostawcy.
2. Od ceny obliczonej zgodnie z powyższą formułą i ogłoszonej na stronie internetowej
Dostawcy, Dostawca zastosuje upust w wysokości ………. za każdy jeden litr paliwa.
3. Wartość brutto za dostarczone paliwo zostanie obliczona, jako iloczyn ilości faktycznie
wydanego paliwa, ceny jednostkowej netto naliczonej zgodnie z ust. 1 i stawki podatku VAT.
4. Cena paliwa nie zawiera opłaty akcyzowej - zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 z 2009 r.)
11.2.Cena ofertowa.
Punkty za cenę będą liczone następująco:
Cena (100) % - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę
brutto zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn
(100) x ----------Co

Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty

12. Ogłoszenie wyników
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie niezwłocznie przesłana uczestnikom postępowania
oraz opublikowana w tych samych miejscach, gdzie wywieszone były ogłoszenia o miejscu i terminie
przeprowadzenia przetargu.
Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy, której
istotne postanowienia otrzymał w ramach SIWZ.
13. Unieważnienie przetargu
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
– w przypadku, gdy zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, z
powodu niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, a oferty dodatkowe też mają taką samą cenę,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
– postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
14.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługują

Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
14.2.Odwołanie powinno:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy;
b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
c) określać żądanie odwołującego;
d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
14.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
14.4.Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, ma obowiązek przesłania kopii odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia.
14.5.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.181 ustawy. Wobec czynności podjętych
przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do
zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 3. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią. Do uczestników konkursu oraz organizacji, o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje
się odpowiednio.
Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż
3 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed
zawarciem umowy.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak
rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom,
którzy przyłączyli się do protestu.
W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje
czynności bezprawnie zaniechanej.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu
lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania
zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego.
Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy – załącznik numer 1
2. Wykaz dostaw – załącznik numer 2
3. Projekt umowy - załącznik numer 3

