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NAZWA ZAMOWIENIA:

,rZakup paliw do pojazdów Gorczańskiego Parku Narodowego w 20!5r.r,

oznaczętie wg kodu CPV : 09 1 32 1 00- 4; 09 13 4220-5 ; 09 1 33000-0 ;

Przetargzostał ogłoszony w BZP pod nr ._ł9/!1.9.| ...- 2014

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34 _735 Niedźwiedź

NIP:7372201299
mail: gpn@gorcepn.pl
tel: 18 33-179-45

2. Zanówienie zostanie udzielone w trybie ptzetargu nieograniczonego (w oparciu o oddz. ] ,,PrawaZąmówień Publicznych" z 29.01"2004 r. tekst jedn. Dz.U. 2013 pozb7r z póź. ńiri. - ikreślanym w dalszej części
specyfikacj i skrótem P ZP).

3. opis przedmiotu zamówienia:
a) przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw poptzęz bezpośrednie tankowanie do

zbiorników pojazdów GPN w okresie od dnia podpisania u*o*y do 31 grudnia 2015r. Szacunkowe
zapotrzebowanie paliwa dla pojazdów Zamawiającego garużujących na obszarze n/w gminy w
wymienionym okresie wynosi :
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c)

4.

b) Wykonawcazapewni dostawę r/w materiałów:
. benzynY bezolowiowej o liczbie oktanowej 95 o parametrach jakoŚciowych zgodnych z

obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jeanontego
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. 2013,poz. 1058).

. oleju napędowego o parametrach jakościołVych zgodnych Z obwieszczeniem Ministra
Gospodarki z dnia 10 maja 2013 t. w sprawie ogłoszenia jednolitego tękstu rozporządzetia
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013, poz.
1 0s8).

o lłzlr skroplonego (LPG) o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
(Dz. U. Nr 251, poz. 185I zpóź. zmian.).

Nazwa i kod zgodnie z CPV:
. 09132100-4 benzyna bezołowiowa
. 09t34220_5 paliwo do silników Diesla (EN 590)
. 09133000-0 skroplony gaz ropopochodny (LpG)

Wymagany termin wykonania poszczegóInychzadan-od dnia zawarciaumowy do 31 grudnia 2015 r.

a) wynikające z art.22 ust. I PZP - o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy' kt&zy
spełniaj ą warunki doty czące:

o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŻeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

aktualne uprawnienia (koncesję), do sprzedaŻy paliw płynnych,

o posiadania wiedry i doświadczenia,

wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za śpełniony. jeśli

(

c

z
?.t

Ą
cr

t(

:ś

wne osw

. dysponowania odpowiednim
wykonania zamówieniao

spełnienia wlw'wymogu.

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wymogów jakie Wykonawca musi spełnió
lłnionv. ieśli

w celu vrykazania
Wvkonawcazłoż

ofert
ttL

7Ą

k,

w orzedmi
stanowiącej załącznik do niniejszej siwz,

. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

spełnienia w/w wymogu.
Wykonawca musi spełnić w celu vnykazania

ieśli W
tew

stanowiącej załącznik do niniejszej siwz,

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
wlw watunków,

się tych Wykonawców, którzy nie spełniają
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b) związanę z aft. Ż4 ust. 1 PZP oraz art.26 ust. 2IPZP:
. nie rnogą podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art.24 ust. I PZP otaz

art.24 ust.2 p.5PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się tych Wykonawców, którzy spełniają
Wafunki określone w art. 24PZP,

6. W celu dokonania oceny ilw warunków udziału (na zasadzie dokonanej kwalifikacji spełnia/nie
spełnia), Zostanie dokonana wnikliwa ocena przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,
określonych * p. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia określanej w dalszej części
skrótem siwz.

7. Wykaz dokumentów i oświadczeńrjakie mają dostarczyó uczestnicy postępowania:

a) ofertę sporządzoną w oparciu o druk Zamawiąącego (załącznik nr 1 do siwz), która oprócz
podstawowych danych identyfikujących Wykonawcę (taktch jak nanua i właściciel Firmy, dokładny
atlres,NIP,nrfal<sui/lubadresmailowy) istosownychoświadczefi(w trybie art.22ust. 1, art.24ust.
I i 2, art.26 ust. 2d, art. 44 PZP) zawartych w treści druku oferty zał. do siwz musi takŻe zawierać
w formie załączników:

. aktualny na dzięn 15.12.2014r. cennik detaliczny sprzedtzy paliw obowiązujący u Zamawiającego

- zatvnetdzony ptzez formalnie upoważnionego Jego przedstawiciela,
.11,ypełnionę druki Zamawiającego załączone do niniejszej specyfikacji. Wykaz tych druków został

urnieszczony na końcu siwz,
. \\,ykaz stacji paliw odpowiadającym wymogom Zamawiającego wraz z podaniem ich adresu oraz

rodzaju paliw jakie są na nich dostępne,

b) w celu potwierdzenia spełnienia waruŃów udziału w niniejszym postępowaniu _ okręślonych w
p. 5a siwz, naIeŻy zaŁączyi:

o ll].tualną koncesję na obrót paliwami'
. osrviadczenia o spełnieniu warunków udziału w prowadzonym postępowaniu - treŚó tego

oświadczenia została zawatta przez Zamawiającego w załączonym do siwz druku oferty. ZłoŻęnie
oferty wg wzolu druku oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz jest spełnieniem tego
wymogu.
\\''vkonawcamoŻe polegaó na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
ti,l wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŻnie od
( tarakteru prawlego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Załnawiającemu' iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizaĄi
złulrówienia, w szczęgólności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania znichprzy wykonywaniu
z'rltlówienia.

c) ." celu potwierdzenia spełnienia waruŃów udziału w niniejszym postępowaniu _ określonych w
] b siwz, należy załączyc;

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia _ treśó tego oŚwiadczenia została za:watta
przez Zamawiającego w zaŁączonym do siwz druku oferty. Złozenie ofęr1}r wg wzoru druku
oferty stanowiącej załacznik do niniejszęj jest spełnieniem tego wymogu w stosunku do
złożenia te go oświadczenia.
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' listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej _ złożenietego oŚwia d'czenia
!:ł::':-::| vwłonawców, którzy * 

'*oi".i 
or"ióie ziozylioś,iiadczeni" o p.'yr'ależności do

d) w przypadku wspólnego ubiegania się na zasadzię konsorcjum lub spółek cywilnych (ptzezoferentów będących osobnymi podmiotami gospodarezymi_ ń oparciu o art. 23 PZP) o niniejszezamówienie, naleŻy do oferty dodatkowo załączyenlw dlkumentyi

' oświadczęnie o wspólnym wykonywaniu usług objętych wlw zamowieniem zawierujące
wskazanie pełnomocnika upoważnionego p.u*'ń (ni'zasadzie stosownego pełnomocnictwa)do reprezentowania wszystkich podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie tegozamówienia do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i/lub do zawarcia umowy wsprawie zamówienia publ iczne go'

' wszelkie dokumenty związane z potwierdzeniem waruŃów udziału w niniejszympostępowaniu (wynikaj ące z p. 5 a siwz) - składa je tylko ten Wykonawca' ktJry spełniawarunek udziału w postępowaniu lub w przypadku łącznego ich spełniania tylkoWykonawcy, których potencjał składa się na Łączne spełnianie danego warunku,
' wszelkie dokumenty związane z potwiercizeniem braku podJaw do wykluczenia zniniejszego postępowania (wynikaj ące z p.5 b siwz) - składaji wszyscy Wykonawcy (videuwaga dotycząca rcdzajow dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski ,u*urtu poniżej tego podpunktu),wchodzący do konsorcjum jako jej uczestnicy lub występujący w spółce cywilnej jako

wspólnicy tej spółki,

' pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum/spółki złożone w oryginale lub notarialniepoświadczonej kopii

W przypadku lV}'konawc}' mająqvm siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter}torium PolskiZamawiĄący nie wymaga składania odrębnych od */w aokuń*tó*

{jwaga - w/w dokumenty naleĄ złoĄć w oryginale lub lłserokopii. LIl przypadku załqczenia l<serokopii wymtłganegodokumentu musi ona zostać potwierdzona za zgodnoś| , orygirii". prr", f?rykorawcę lub osobę formalnieup ow aż ni onq do r epr ez ent ow ani a Wykonaw cy.

Jakikolwiek brak w/w dokumentów (po uprzednim zastosowaniu przez Zamawiającego uegulowańprawnych wynikających bezpośrednio z afi..26 ust.3 i 4|?P) l'b !.h waay rormalno _ prawne (a więcniezgodność z rozp. Prezesa RM z 19.O2.2OI3 r. - Dz.U. z 2OI3 por. izi;, ,kutkui. w},kluczeniemWykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 p. 4 pZp.
Z kolei niezgodne sporządzenie oferty Z wymogami siwz skutkuje odrzuceniem oferty w oparciu oart. 89 ust. 1 p. 2PZP (zzastrzeŻeniem wynikająóym ztteści aft.87 u't2 p 3 PZP).

8. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:

a) w sprawach merytorycznych _ związanych 4^przedmiotem zamówienia p. mgr inŻ. Krzyszto1Faltyn, w dniach pn. _ pt. od godz. s qq _ tł @, tel.: (0-18) 33 _ I7g _ 45 wew.37;

takiej grupy - w rozumieniu ustawy z ts.óź.zoo7 r. ,,o óchronie konkurencji i konsumentów,,(Dz.U. nr 50 poz. 331).
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b) * kwestiach prawnych - związanych z Prawem Zarnowien Publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy p. mgr inz. Tomasz Gierat, w dniach pn. - pt., od godz. g g! 

- U0, tel.: (o-18) 33 - 179 - 45 wew. 43.

9. Zgodnte z treścią aft. Ż7 PZP wszelkiego rcdzĄu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania,
informacje ... etc. Zamawiający i Wykonawcy ptzekazują pisemnie' faksem lub drogą elektroniczną:

a) na podany w p. 1 adreslmaillfaks - w przypadku korespondencji wysyłanej przez Wykonawców
do Zamauńającego,

W prz1padku wniosku złoŻonego przęZ Wykonawcę o wyjaśnienie treści siwz (zapytanie)
Zamawtąący iest prawnie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane p1tania wówczas,
kiedy wniosek ten wpłynął do Zamavłiającego nie póŹniej niz do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W takiej sytuacji korespondencję uważa się za
formalnie zŁożoną w terminię' jeśli jej treśó dotarłaprzed jego upływem.

b) na podany przez Wykonawcę w ofercie adres/mail/faks - w przypadku korespondencji wysyłanej
przez ZamawiĄ ące go do Wykonawców.

I 0. Zamawiąący nie wymag a zŁoŻętia wadium _ zgodnie z art. 4 5 ust. 2 P ZP .

11.Termin związanta złożoną ofertą wynosi 30 dni, Iicząc od daty składania ofęr1 - z możliwością
przedłuŻenia tego terminu na oznaczony okres, jednak nie dłuższy niŻ 60 dni' zgodni e z art.85 ust. 2.

12. opis przygotowania ofert oraz termin i miejsce ich złożenia.

oferty naleŻy składaó w zaklejonych i opieczętowanych (firmową pieczątką) kopertach
zatytułowanych: ,,oferta nfi dostawę paliw do pojazdów GPN" w sekretariacie Dyrekcji
Gorczańskiego PN - do 16 grudnia 2014 do godz. l2w (liczy się termin otrzymanii ptzęz
Zamawiającego oferty, a nie data jej nadania!)
otwarcie oferl nastąpi tego samego dnia o godz. 12E w siedzibie Dyrekcji GPN, podczas jawnego
p o s i e dzeni a Za\<ładow Ą Ko mi sj i Przetargowej .

Składana oferta musi:

, zawiqaÓ wymienione w p. 7 dokumenty w tym wypełnione druki stanowiące załączniki do
niniejszej siwz,

. odpowiadaó wszelkim wymog om Zarnavtiaj ącego wynikaj ący ch z siwz,

" zostaÓ przetŁumaczona naj. polski, jeśli jest składana w j' obcym (zgodnie z art. 9 ust. 3 PZP).
Dotyczy to takŻe wszelkich załączanych do niej dokumentówlzałączruków.

. co do formy:

o b-v, ć s płrzą dzonłl,l}ilĘery k$nlpu{elgly{HŁ,"ilub mą$*}":}Q]ryE*,

o zawierać trwale spięte (zszyte), ponumerowane i zaparafowane przez Wykonawcę strony
(wraz z zaŁącznikami),

o być złoŻona w taki sposób' aby uniemoŻllwić ujawnienie jej treści przed terminem otwarcia
ofeń,

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
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Wykonawca poda cenę detalic'"ą j
oleju napędowego oraz jednego litra gazu LPG na po-dsiawie cen obońązujących w dniu 15grudnia 2014 roku, ponadto Wykonawca określi wysokośó rabatu liczonego w zŁotych z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od jednego litra paliwa. Udzielony rabatbędzie
obowiązyw aŁ przez cały okres realizacji zamówienia.
Cena podana w ofercie winna byÓ vryraŻona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wykonawcamoże Zaproponować tykó jedną cenę za d'any rodzajpaliwa'

14. Kryteria przyjęte do oceny ofert oraz ich waga:

oferty zostaną ocenione Zapomocąsystemu punktowego, zgodnie zponiŻszymi kr1teriami:

* wg załącznika nr 2

" ""w;;;

t%] łFi5$
.. ,' .;. :

i ' 
'.

Cena (brutto) oferty 40
ocenie podlega cena brutto, jędnak w

ofercie naleŻy podać zarówno cenę netto
jak i brutto

Wysokość udzielonego rabatu 40 rabatliczony w złoĘch od jednego litra
paliwa

,iililr' .,iir!l!,=rl
ii'li'Ę'ilu,4
j,, 

,

'"".l

odległośó od miejsc wskazanych
przez ZamawiĄ ącego w kaŻdym
zadaniu od stacji paliwowej
(punktacja liczona dla kazdego
zadania osobno)*

20 wartość |iczota na podstawie punktacji z
tabęli nr 1

KuŻde zadanie częściowe będzie oceniane osobno _
największą puŃtację dla ocenianego zadania (suma
naj korzystniej szą do j ego wykonania.

w ramach w/w kryteriów. oferta, która otrzyma
ocen poszczególnych kryteriów) zostanie uznana za

Ww kry'teria będą oceniane programem komputerowym ,,Zamówienia Publiczne v. 5'O,, przy
zastosowaniu maksymalnej ilości 10 pkt w oparciu o wartości kryteriów okreŚ1one w badanej ofercie:

'/ kry'terium rabatu będzie oceniane na zasadzie maksymalizacji (ocenie podlegaó będziewartość
liczbowa udzielonego rabatu),

'/ kryterium lokalizacji stacji paliwowej będzie obliczane w oparciu o zasadę minimalizacji, stosującpunktację określoną w tabeli'nr 1.

Zastosowany przez Zarnawiającego do obliczeń program komputero wy ,,Zarnówienia Publiczne v.5.0'' stosuje do wyliczeń następujące algorytmy:

r dla maksymalizacji:

p- ', _ wartość kryterium y w ofercie x :;i:i:'ix MP X wąga y X ilość członków konisji i

:Jri:
maksymalna wartość lvyteriów y

)l!\ l:ł {1l \
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r dla minimalizacji:

''i',',il#.Ę.,..l"- 
ffiśi Px,.y =

minimalna wartość lłyteriów y
wartość lcryterium y w ofercie x

x MP >< wa4a y X ilość członków komisji FłĘ
w-iąśnienia do w/w wzorów:

|r,! _ ilość punktów uzyskiwanych przez danq ofertę x dla ocenianego kryterium yMP _ możliwa do uzyskania maksymąlna ilość punktów (w tym rypźafu' to1
wagą y _ wartość wagi wyrażoną w oń

Komisja Przetargowa Zamawiajqcego liczy 3 osoby.

Tabela nrl
Srednia ofertowa odległość l

stacii paliw Ilość przyznanych punktów

do 20,0 km 2

od 20,1 km do 30,0 km I

od 30,1 km 0

15.Zawarcie umowy oraz istotne jej postanowienia:

a) zawarcie umowy na rcalizację przedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego
po upływie terminu przewidzianego w PZP na skorzystanie przez uczestników postępo#ania zprzysługujących im środków ochrony prawnej. Zwycięzcaportępo*urriaprzetargowego zostanie
węZwany do jej podpisania'

b) zawierana umowa będzie sporządzona w oparciu o zŁoŻoną przez uczestnika postępowania ofertę,a więc będzie zawieruć istotne jej elementy' w tym wartości kryeriów (vide p. 14 siwz) na
podstawie któryeh dokonano wyboru oferty,

c) Wykonawca będzie zobowiązany do rejestrowania dokonanych zakupów ptzez pracowników
GPN w prowadzonym wykazie uwzględniając równiez numer rejestracyjny_ru*o.hodu. Każda
transakcja zakupu winna byó .potwietdzona podpisem p.u.ońr'ika GPN oraz pracownika
obsługującego stację. Wykaz dokonanych transakc.ii stanowió będzie podstawę do rvystawienia
faktury VAT,

d) zbiorcze faktury za dokonane transakcje wystawiane b'ędą przęz Wykonawc ę 2 razy w miesiącuwrazz zestawienięm transakcji dokonanych w danym ot 
'eśle 

rozlicieniowym'
e) w oparciu o art. 144 PZP Z,amawiający przewiduje mozliwośó dokonania zmiarty postanowień

zawartej uprzednio umowy w stosunku do treści ziozonej oferty, na podstawie których dokonanowyboru Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówieni a/zadania. Zmiany te mogąlooryczyc:

' tych zapisów umowy' których postanowiedl 
'ą bezpośrednio uzalężnione od odrębnychprzepisów prawnych (niż wynikających z PZP'wraz- z przepisarti wykonawczym;), a wtrakcie realizaĄi przedmiotowego zadania wprowadzone'zosiały ich nowelizacj e, poprzez

odległość z dokładnością do l00 m będzie odczyĘwana z nawigacji samociodowej - 
', 

Automapa Polska,, w oparciu onajsrybszątrasę łączącą wskazaną przez oferenti stacje pahwłwą zsiedzibą za^i*łai,ąc"li 
-'
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wprowadzenie zmian wpływającrch bez
poprzęz znianę stawek podatku VAT)'

' mozliwości zmiany ceny jednostkowej poszczegolnych paliw w okresie trwania rrmowy w
zaleŻności.od zmian cen producentauzaleŻnionych ód zmiany wysokości podatku i akcyz, z
zachowaniem wartości upustu określonego w złożonej ofercie

d) podstawą do ustalenia całkowitej wartości źawartej umowy będzie suma iloczyrów stawekjednostkowych dostarczanych paliw otaz ich ilości (dla ó*"j ceny). WartośÓ szacunkowa
Zamawiającego określona w dokumentacji ptzetargowej ziNłiązanej z niniójszym postępowaniem (w
tym występująca w zawieranej umowie) stanowi jedynie wartość na poóstawió, nore3 dokonano
porównania war1ości postępowania do obligatoryjnych progów przetargoiłych w PZP.

16.Zamawiający:

a) nie będzie Żądał wniesienia zabezpieczenia nalez1tego wykonania warunków umowy zgodnie zart.I47 ust. I PZP
b) dopuszcza do składania ofert częściowych (na określone w p. 3 siwz zadania),
c) nie dopuszcza do składania oferty wariantowej,
d) nie będzie zawierułumowy ramowej,
e) nie przewiduje udzielenia zamówieiuzweŁniających (zgodnie z art.67 ust. 1 p.6),
f) nie przewiduje rozliczeniaw walutach obcych, 

- -

g) nie przewiduje zwrotu kosztu udziałuw niniejszym postępowaniu.

1 7. Uczestnikom niniej szego postępowan ia przy sŁuguj e prawo do :

a) poinformowania Zamawiającego (w terminie przewidzianym na zŁoŻenieodwołania) o niezgodnejz przepisałrti PZP czynności podjętej przez Ńi.go lub jej zaniechaniu, do której Zamawiający
zobovnązany jest na podstawi e PZP, a na które ni. p.'y'ługuje odwołanie na podstawie art. 1 80ust.2PZP,

b) odwołania w oparciu o dziaŁYl rozdz. I-2 PZP, a w następstwie jego złoŻenia_ prawo złoŻetia
skargi do sądu okręgowego w oparciu o działYl rozdz. s pŻp.

18' Wsze]kie sprawy formalne zwięane zprowadzeniem niniejszego postępowaniaprzetargowego, a nie
określonę w niniejszej specyfikacji reguluje PZP oruzprzepisy *yr.o"u* ze dote.; ustari1,. Z"kolei doczynności podejmowanych przez Zamawiającego i 

_wytonawców 
w postępowaniu o udzielenie

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. _,,l<odik, cywilny,, (Dz.U. z2014,poz.I2I,zpoźn. zm.), jeżeli przepisy PZP nię stanowią inaczej.

19' Zamawiający zasttzega sobie prawo do odstąpienia od, zawartej rrmowy w terminie 30 dni odpowzięcia wiadomości o zaistnieniu okolicznóści powodujący 
"ń, 

z" jej wykonanie nie leŻy winteresie publicznym' czego nió mozna było przewidzieć w cńwiii ,ńLr*'iuumowy (zgodnie ztreścią art. l45 ust. l PZP).

TG/KF

I|'załączeniu:

l. drukoferty (zał. nr 1),

2. załqcznik do lłyterium nr 3 (zał. nr 2),

Zatwierdzlł:
DYREKTOR
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