
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rajcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugrajcza@rajcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rajcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72206953-324d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240474/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 11:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
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94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72206953-324d-11ec-a3fb-
0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka oraz poczty
elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub m.cymorek@rajcza.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do
postępowania przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika
systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający wskazuje, że
obowiązują u niego następujące wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej
w pkt 1):
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 13.Zgodnie z art. 13 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), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych
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a)w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158) jest Wójt Gminy
Rajcza;
b)inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba wyznaczona przez
Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iodo@marwikpoland.pl; 
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;
3)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy;
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9)w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10)wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
11)w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.TPBN.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe dostawy oleju napędowego oraz
benzyny bezołowiowej Pb 95 poprzez sprzedaż oraz tankowanie samochodów i urządzeń
Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy.
2. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest: Zakład Usług Komunalnych w Rajczy, ul. Górska 1, 34-
370 Rajcza, NIP: 5532189331, REGON: 072361785
3. Przewidywana ilość zakupu paliw w ciągu 2 lat (24 miesięcy):
• olej napędowy – ok. 45 000 litrów
• benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 200 litrów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupów tj.: mniejszych bądź większych
ilości paliwa niż wskazane w pkt. II. 3 co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie
powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy. 
4. Wymagania jakościowe:
Zaoferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym paliw ciekłych wg Polskiej
Normy: 
• olej napędowy musi być zgodny z Polską Normą PN-EN 590 
• benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodna z Polską Normą PN-EN 228
oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz.
1680).
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował w okresie zimowym paliwa o
parametrach i właściwościach zgodnie z wytycznymi w/w Rozporządzenia. Zamawiającego
zastrzega sobie prawo do żądania przy odbiorze paliw świadectwa jakości aktualnej dostawy. 
Dostawa i sprzedaż paliw płynnych nastąpi wg wykazu pojazdów Zamawiającego, który 
będzie zawierać w szczególności:
• rodzaj pobieranego paliwa, 
• markę i nr rejestracyjny pojazdu, 
• nazwisko osoby pobierającej paliwo i potwierdzającej jego pobranie.
Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji
paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 282).
Zakup będzie realizowany na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do
zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie na podstawie
jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i
numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania.
Pozostałe warunki ujęto w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nie odrzuconych. 
1. Kryteria oceny ofert. 
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi): 
a) cena brutto 1 litra oleju napędowego (C1) – 79% 
b) cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 (C2) – 1%
c) odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) – (S) – 20% 

Uwaga: Odległość należy podać w kilometrach, nie może być to wartość 0 (zero).

2. Punktowa ocena oferty /O/ będzie obliczona wg wzoru:
/O/ = C1 + C2 + S
ad a) C1 - punkty za cenę 1 litra oleju napędowego

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 79 punktów. Oferty proponujące ceny
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru określonego w pkt XVI SWZ.

ad b) C2 – punkty za cenę 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 1 punktów. Oferty proponujące ceny
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru określonego w pkt XVI SWZ.

ad c) S - punkty za odległość stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty). 

Z powyższego wynika, iż 79 punktów i 1 punkt otrzyma najniższa oferta w kryterium ceny (C1 + C2) –
łącznie 80 punktów.
Najmniejsza odległość ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 20 punktów. Oferty z większymi
odległościami otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Za kryterium w ppkt c) Odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul.
Kabaty) (S) tj. kryterium funkcjonalności i kosztu eksploatacji zamówienia, związanego z dojazdem do
stacji paliw: 
• 20 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 0,5 km od trasy Rycerka Dolna
(baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty), 
• 10 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 0,5 do 5 km od trasy Rycerka
Dolna (baza ZUK) – Żywiec, 
• 5 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 5 do 10 km od trasy Rycerka Dolna
(baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty)
• 0 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną więcej niż 10 km od trasy Rycerka Dolna (baza
ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty). 
Punktowa ocena oferty (łączna ilość punktów możliwa do uzyskania za trzy kryteria) (O) wynosi 100
punktów. Otrzyma ją oferta, która nie podlega odrzuceniu i spełnia powyższe kryteria w 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 79,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95

4.3.6.) Waga: 1,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec
(ul. Kabaty)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
zasadach określonych niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: 
2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienie /zezwolenie/ koncesję do prowadzenia
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) – Prawo energetyczne – co najmniej na okres od dnia
złożenia oferty do końca trwania umowy
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
2.3.1. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną wynoszącą 100.000,00 zł.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
2.4.1. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na
podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
oświadczy na druku stanowiącym załącznik 3 do SWZ, że dysponuje – (samodzielnie bądź
udostępnionym przez inne podmioty (załącznik nr 3a do SWZ)) – potencjałem technicznym i
osobami, zapewniającymi wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono
to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z
dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany
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średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu.
5. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A .
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ. 
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3a do SWZ.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 4 do SWZ). 
b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż wskazana w rozdz. VI pkt. 2.3 niniejszego SWZ oraz w projekcie umowy.
c) Koncesję do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) – Prawo energetyczne – co
najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą
Zamawiającego.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem w następujących przypadkach: 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupów,
b. uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
c. gdy, zajdzie konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z ustawową zmianą
stawki podatku VAT,
6. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z
postanowienia Umowy oraz warunkami SWZ.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 1000
używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza
/d43pji4r0h/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-27
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nie odrzuconych.  1.	Kryteria oceny ofert.  Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):  a)	cena brutto 1 litra oleju napędowego (C1) – 79%  b)	cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 (C2) – 1% c)	odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) – (S) – 20%   Uwaga: Odległość należy podać w kilometrach, nie może być to wartość 0 (zero).  2.	Punktowa ocena oferty /O/ będzie obliczona wg wzoru: /O/ = C1 + C2 + S ad a) C1 - punkty za cenę 1 litra oleju napędowego  Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 79 punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru określonego w pkt XVI SWZ.   ad b) C2 – punkty za cenę 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95  Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 1 punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru określonego w pkt XVI SWZ.  ad c) S - punkty za odległość stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty).   Z powyższego wynika, iż 79 punktów i 1 punkt otrzyma najniższa oferta w kryterium ceny (C1 + C2) – łącznie 80 punktów. Najmniejsza odległość ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 20 punktów. Oferty z większymi odległościami otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Za kryterium w ppkt c) Odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) (S) tj. kryterium funkcjonalności i kosztu eksploatacji zamówienia, związanego z dojazdem do stacji paliw:  •	20 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 0,5 km od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty),  •	10 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 0,5 do 5 km od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec,  •	5 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 5 do 10 km od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) •	0 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną więcej niż 10 km od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty).  Punktowa ocena oferty (łączna ilość punktów możliwa do uzyskania za trzy kryteria) (O) wynosi 100 punktów. Otrzyma ją oferta, która nie podlega odrzuceniu i spełnia powyższe kryteria w 100%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 79,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95
	4.3.6.) Waga: 1,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: c)	odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty)
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ.  2.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3a do SWZ. 3.	Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.	Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 5.	Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: a)	oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 4 do SWZ).  b)	Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana w rozdz. VI pkt. 2.3 niniejszego SWZ oraz w projekcie umowy. c)	Koncesję do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) – Prawo energetyczne – co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-29 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 1000 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-27



