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TEMAT : ,,Zakup paliw do pojazdów Gorczańskiego Parku Narodowego w 20l2r."

Oznaczenie wg kodu CPV: 09132100-4; 09134220-5; 09133000-0; 24960000-l; 39800000-0

Przetarg zostal ogloszony w BzP w dniu 01.lŻ.2o|lr. pod nr 322703_20l l

l. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gorczański Park Narodowy
Poręba wielka 590
34 - 735 Niedźwiedź

mail: gPglQgg1ggPgP1
tel: 18 33-179-45

2. Żamówie e zostanie udzięlonę w trybię pEetargu nieograniczonego (w oparcfu o odd:' I ''Pm|a Zanó-
wieńPublic:Ąych''=29.0l'2004r.leksjedn'D2'U'll3/2010poz'759:póź':nian' okrcślawn u'dalszej c.ęści speąL
nkacii skró|en PzP).

3' opis przedmiotu zamówienia:

a) przedmjotem zanówienia.jest bęzgotówkowy zakup paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do
zbiorników pojazdów GPN oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości samo-
chodowych dostępnych w ciągłej sprzedży na danej stacji (np' : plyn do spryskiwaczy. środki do
czyszczenialpielęgnacji samochodów etc.) w okresie od dnia podpisania umowy do 3] grudnia
20l2r. szacunkowe zapotzebowanie paliwa dla pojazdów Zamawiającego garażujących na ob-
szarze n/w gminy w wymienionym okresie wynosi :

Nr
Zadanit LOKALIZACJA Rodzai peliwa llość p.liwt

ttl

1-

Cmina Mszanr Dolns
igmina Niedźwi€dź

Benzynr 95 5000

2. ol€j napędowy I 1500

3. LPG t200

4.
Gmina Nowy Targ

3s0

s. LPG 1000

6.
(;lnina ochotnicr Dolna

B.nŻvn' 9ś 500

LPG t000

F
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b) Wykonawca zapewni dostawę l'w materiałów:
. benzyny bezolowiowej o liczbie oktanowej 95 o parametraclr jakościowych zgodnych z Rozpo-

rządzeniem Ministra Gospodarki 9 grudnia 2008 r' w sprawie wymagań jakościow]'ch dla paliW
ciekłych (Dz. U. Nr 221. poz. 144l)'

. ol€ju napędowego o parametrach jakościowych zgodn1,ch z Rozpotządzeniem Ministra Gospo-
darki 9 grudnia 2008 r' w sprawie wynagaIi .iakościo\ł}ch dla paliw ciekł)'ch (Dz. U. Nl22].
poz.144I).

. gazu skroplonego (LPG) o parametlach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki 9 grudnia 2008 r' w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U' Nr
251, poz. 1851).

. materiałów eksploatacyjnych oraz samochodowych środków czystości

c) Nazwa i kod zgodnie z CPV :

. 09132100-4 benzyna bezolowiowa

. 09134220-5 paliwo do Śilnikót Diesla (EN 590)

. 09133000-0 skroplony gaz ropopochodny (LPC)

. 24960000-l różne produkry chemiczn€

. 39800000-0 środki czyszczące i poleruiąc€

4. Wymagany lermin wykonanja poszczegóInyclr zadań-od dnia zawalcia umo\ły do 3l grudnia 2012 r.

5. opis Warunków udziału w postępowaniu - w stosunku do Wykonawcy'

a) wynikaiące z a1t' 22 ust. l PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy
spełniają wanrnki dotyczące:

. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności' jezeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

} Warunek ten uwaŹa się za spełniony' jeśli Wykonawca wykaże. że posiada stosowne
aktualne uprawnienia (koncesję)' do sprzedaży paliw płynnych'

. posiadania wiedzy i doświadczenja'
i Zamawiający nie określa wymogów.iakie Wykonawca musi spełnić w celu Wykazania

spelnienia $ !Ą w}mogu' Wal'unek ten rluaza się za spelniorl._iesli \\'lkorarłca zlożl
stosowne oświadcŻenie w przedmiotowYm Zakresie zawane w treści wzoru ofeńy sta-
no\^iacej /alacznik do niniei5,,ęi qi\\/.

. dysponowat1ia odpowiednim potencjałem technicznyn oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

} Zamawiający nie okleśla lu,mogówjakie wJ'konawca musi spelnić.'v celu wykazania
spelnienia \Ąy'u. \Ąrymogu' warunek ten uważa się za spełnionv. jeślj Wvkonawca złoży
stosowne oś\ł'iadczenie w DrŻedmiotowym zaklesie zawańe w treści \ĄŻoru ofeńy sta_

nowiacei zalącznik do ninieiszei sirłz.
. sytuacji ekonomicznej i finansowei,

} Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu w1kazania
spełnienia w wymogu. Warunek ten uważa się za spęłniony. _ieśli wvkonawca złożv
stosowne oświadczenie w przędmiotow]m zakresie Żawarte w treści wzoru ofeltv sta_
no\\iącei ,/alaclnik do niniei\/ei <i\Ą7.



6.

'7.

Z postęporvania o udziclcnic zan1(iNicnia lv]..l(luaza się t]ch W}konr\\ci,' . lc,!,.r' ni".p"łnirlją
rł/rł rłarunkórv.

b) Związane z alt' 24 ust. l PZP:

. nie mogą podlegać wykluczenirr w oparciu o pr?.cs]anki określone W ań' 24 ust. 1 PZP'
Z poslępo\Ąania o Lldzielenie zamórvienia lvyklucza się 1ych Wvkonarvcill '. kl(117} Śpełni'ją \.\,a-

l.unkl okeślone \\' ar1' 24 ust' 1 PZP.

W cclu dokonania oceny rł7rv warunków udzialu (na zasadzie dokonanej krł,alifikacji spelnia/nie speł-
nja). Zostanie dokonana uniklilva ocena przcdstawionlch pfzez \ł'}'konawcó\ł dokumenlów. okreś]o_
nych w p.7 niniejszej specyfikacji istotnvch \Ą.anlnkóu zanrórłienia okreśIarrej u dalszcj części skró-

Wykaz dokumentów i ośłviadczeń,.iakie mają dostarczyć tlczesfuicy postępo\łania:

a) ofertę sporuądŻoną \v opalcitl o druk Zarnarviającego (załącznik nr J do siwz)' która oprócŻ pod_
stawowyclr danych iderrtyfiku|ących Wykonalvce (1./łżh juk nlz'',d i\|,td'kitiel Firnl-r' tkńluthł ąclres'
NIP' P,EGON' nrfaksu i aclres t11uilor1,-f) istosowl'])'ch oświadczeń (w trybie art.22 ust' l' a ' 24 ust. 1

i 2. ań. 36 ust. 4 oraz ań' 44 PZP) zawarl'ych w treści drrrku ofeńy zał' do siwz musi takŹe zawielać
w founie zalączników:

. aktualny na dzień 12.12.20l1r. cennik detaliczny sprzedaży paliw obowiązujący u Zamawiającego
zatwierdzony przez lbrmalnie upoważnionego Jego przedstawiciela.

. wypełnione druki Zanrau,iaiącego załączone do ninieiszei specy1jkacii' Wvkaz t)'cb druków został
umieszczonl na kotictt sirł.z.

. wykaz slacji palirv odpowiadaiącylll wvlllogom Zanrawiającego wraz z podanienl ich adresu oraz
rodzaju paliw jakie są na nich dostępne.

b) w celu potwieldzenia spełnienia warunkó\ł udziahl u, l')i]liejsz}'m postępowaniu określonych w
p' 5a siwz. należy załącz)'ć :

. aktualną koncesię na obrót paliwanli'

w'vkonawca może polegać na wiedzy i doś\Ąiadczeniu' potenciale technicznynr. osobaclr zdolnyclr
do wykonania zamówienia lub zdolnościaclr finansow1clr innych podmiotów. niezależnie orl cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków' w takiej sytuacji Wykonawca zobowiąza11y ieŚt
udowodnić Zamawiającemu. iŻ będzie dysponował zasobani niezbędnymi do realizacii zamówie-
nia. w szczególności przedstawiając \ł'tynl cęlu pisen']ne zobo\ł'iązanie tych podniotów do oddania
mu do dyspozycii niezbędrrych zasobów na okrcs kol'z}'stania z nich przy wv-konvwaniu zanrówie-
nia.

c) w celll potwierdzenia spehienia \Ą.alunków udziahl W ninieiszynr postępowaniLl określonvch W
p.5b siwz Zamawiaiący nie \\.\'lIaga żadnych dokunentó\ł.
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d) w przypadku wspólnego ubiegania się na zasadzie konsolcjum lub społek ĘwilĘcIl iprzez oferen'
tów będących osobnyni podmiotami gospodarczymi W oparciu o ań. 2] PZP) o niniejsze zamó-
wienie. należv do ofertv dodatkowo załac7,.,ć:

. oświadczenie o wspólnyn wykonywaniu usług objęt)'ch w/rł, zaInówienicm zawierające
wskazanię pełnomoc[ika upowaŻ]ionego prawnie (na Zasadzie sloso\łnego pełnomocnictwa)
do reprezentou,ania Wszystkich podmio1ó\ł ubiegających się Wspó1nie o udzie]enie tego za_
mówienia do reprezentowania W nlniejsz1'nr postępowaniLl i/lub do zawalcia umowy w spla-
wie zamówienia publicznego.

9.

Uwaga w przypadku zdlqczania klefokopii y,ymaganego dokunentu n1uli onl zosll!ć poty'ierdzona z0 zRocl
ność z ofyginalen prze7 osobęforu1dlnie upoy,ażnk lq do fepra:enlovdnia W1kond|cv,

Jakikolwiek brak w dokumentów (po uprzedninr zastosowanju alt'26 ust.3 i 4 PZP) ltlb ich wady
formalno - plawne (a więc niezgodność z rozp' Prezesa RM z 30 ]Ż2009 r.'Dz.IJ.22ó poz' 1817)'
skutkuje WvkluczenieN Wykonawca na podstawie ań.24 ust' 2 p' 4 PZP'
Z kolei niezgodne sporządzenie oferly z wymogami si\Ąz skutkuie odrzuceniem oferty w oparciu o
al1. 89 ust' l p.2 PZP (z zastzeżelriem \\'ynikaiącvn1 z treści ań. 87 ust. 2 p' ] PZP).

Do loltaklu., wvkonaucan"i lIDra\Ą ]ion\.ier|:

a) w sprawach melytorycznych _ związanych Z przednriotem zamowienia p' Krzysztof Faltyn' w
dniach pn._pt., od godz.8@ _l,ł4, tel': (0_l8) jj l7q 'ł5we\Ą. j7;

b) w kwestiach prawn'vch związanych Z Pmwem Zamówień Prrblicznych oraz przepisami wfko-
nawczymi do tej ustawy p. mgr inż. Tomasz Gierat' w dniach pn. - pt.' od godz. 9 @ _ 14 @,

rel.: (0.18r l.l l7q 45 \ e$.4j.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia' wnioski' zawiadomienia, zap}tania, informacje ... etc. Zamawiają-
cy iwykonawcy pźekazują pisemnie. Zamawiaiący dopuszcza składanie korespondencji w formie
faksu lub drogą elektroniczną na podany w p' 1 adres. w pŹypadku wniosku o wyjaśnienie treści siwz
(zapytanie) musi być spełniony warunek. aby wniosek 1en wpłynął do Zamawiaiącego nie póŹniei rriz
do końca dnia \Ą'którym upłyrł'a połowa wyznaczonego telminu składanja ofert' W takiej s!'tuacji ko-
respondencię uu,aża się za 1'or'nalnie złoŹoną w tenninie. ieśli iei treść dotarla do Zamawiaiącego
przed iego upł}'Wem'

l0' Zamawiajqcy nie wymaga złożenia wadiunr zgodnje z an' 45 ust' 2 PZP.

1 1. Tetrnin związania złoŻona ofeńą wynosi 30 drri. licząc od daty składania ofelt z możliu,ością prze_
dłuŹenia tego terminu na oznaczony okles'jedlrak nie dłrrŹszy niż 60 dnj. zgodnie 7 an. 85 ust' 2-

l2. opis przygotowania ofeń oraz termin i miejsce ich złoŻenia'

ofefiy należy składaó w uak]ejonych i opieczętowanych (firmową pieczątką) kopertach zaqtułowa-
nych | ''oferla na dostawę pali\! 19 po'iazdo\'6PN'' w sekretariacie Dyrekcji Gorczańskiego PN -
do 1ó grudnia 2011r.. do godz. 8@ 1licz1 się terlnin otrz}mania przez Zamawiającego oferly' a nie
datajej nadania l)
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 8t w siedzibie Dyrekcji GPN. podczasjawnego po_
.iedzenia.Zakladorłei KoIlriŚii Prleldrgouei'

9ręt-



$lladana oferta musi:

' zawierać wymienione w p' 7 dokumenty W tym wypełnione druki stanowiące załączniki do ni-
niejszej siwz,

. zostać pżetłumacŻona na j. polski. wówczas kiedy jest składana w j. obcym (zgodnie z aI1. 9 ust.
3 PZP)' Dotyczy to także wszelkich załączanych do niej dokumentów/załącŻników'

. co do fo ny:

o bYć sporzadzona pismem komputerowvm (lub maszvnorł'vm)_

o zawierać trwale spięte (zsz}te). ponumeto\łane i zaparaforł,ane przcz Wvkonawce stron\
(wraz z załącznikami).

o b)'ć złoŻona w taki sposób. ab)_ unielnożliWić LljawnieDie.jei treści przed tcrn]inenl ot\łarcia

13. opis sposobu obliczenia ceny ofeńy'

. Wykonawca poda cenę detaliczną jednego litra benzyny bezołowiorvej Pb 95. jednego litra ole_
ju napędowego oraz jednego litra gazu LPG na podstawie cen obowiązujących w dniu 12
grudnia 2011 roku, ponadto Wykonawca określi Wysokość rabatu liczonego w złotyclr z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinkrr od.iednego iitra paliwa. Udzielony rabat będzie obo-
wiązywał przez caly okres lealizacji zamówielria'

. Cena podana w olercię \Ą'inna być wymŹona \ł złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wykonawca może zaproponować tylko.iedną cenę Za dany lodzai paliWa.

14. Kryteria prz),jęte do oceny ofeń oraz iclr waga|

oferty zostaną ocenione Za pomocą systemu prrnktowego. zgodlie z poniższyn]i kryleriami:

Lp. Naz,wa krvterfum
Waga

t%)
TIWAGI

I Cena (brutto) ofęny 40
ocenic podlega cena brutto..iednak w

ofe.cie na]eŹy podać zarówno cenę nel1o
jak i bruuo

2. Wysokość udzielonego rabatu 40 rabat licZony w Złotych odiednego lin"
paliwa

3.

od]egłość od nliejsc wskazanycb
przez Zanrawia|ącego w każdym
zadaniu od stacii palirvorł,ej (purrk-

tacja liczona dla kaŻdego zadania
20

wańość liczona na podstalvie pUnktacii Ż
rahelirr l

+ wg Załącznika nI2



Każde zadanie częściowe bedzic oceniane osobno W ranach W/W krule,ió*'. otenc. Lóru .'trz},rna
największą punktację dla ocenianego zadania (swu otcn pos:c:cyłjll]Ą'lh kl]1clió|') zostanle uunana za nai-
korzystnie jszą do jego Wykonania'
Ww kryteria będą oceniane proglan]cm konrputerowym ..Zanrówienia Publiczne v. 5'0" ptzy zasto_
sowaniu maksymalnej ilości J0 pkt w opar'ciu o wańości kry''teriórł określone w badanei of'ercie:
y' kryterium ceny będzie oceniane na zasadach minirnalizacji.
r' kryterium rabatu będzie oceniane na zasadzie maksynalizacji (ocenie podlegać będzie waftość

liczbowa udzielonego rabatu).
r' kryterium lokalizacii stacji pali\\'owej bedzie ob]iczane w oparciu o Zasadę mininra]izacji. slosuiąc

punłtację określoną w tabeli nI 1.

Zastosowany przez Zamawiającego do obliczeń program komputero\łY ,,Zamówięnia PublicŻne v.
5'0" stosuje do wyliczeń następujące a]gorytmy:

. dla maksvmalizrcji:

u,l]'IUśi A|\'I.'t1hnt r ll 'll.l.i.' r
P\.y _ 1Il' ll|/?|/ l il,,:':. -'l,,,ll,,v tl,ui'łii

nntR\\nnlnr r.tt tt)\L krItt)tt^1 |

. dla minimalizacji:

minim,llna lartu\i l.łvterióu t
l'r.y _ 

- 
' Vl' ualt l iloił ł:l,,nAt|u ktlłti'librtl,t.'t kryh rutnl yf alet'cie 

^

11,|i dśn ienid.la |f!, w:oró\, :

Pr! ilość p.lnklót ułskiy,d"lch pl:eż danq alłię x dla oĆenidnegr kD,leliu1|))

^,lP 
nożliva do żyskahia naks|nalnu ilość p klfu h| Ą,n ||y?adku 1a)

vagd y \|drlość ||agi wyrcżona \: %

Kon|isJ(1 PEelorgow.! Za]n^ iaiąlega lit:| 3 osoh|'

odleglość | stacii paliw llość przvznanYch punktó}v

do 20.0 kln 20

od 20.1 km do 30.0kln )

od 30,1 km 0

15. Zawarcie umowy oraz istotne jej postanowienia:

a) zawarcie umowy na lealizację pŹedmiotowego zamówienia nastąpi w siedzibie Zanra\ł'iaiącego
po upływie terminu przerł,idzianego w PZP na skorzystanie przez uczestnikó\'v postępowania z

r odległość Ż.]okladnością do I00 m będzie odczytywana z nawigaci i sam oc h odowe] -,. Automapa Polska" woparciuo
najsz),bsŻą tlase lączącą tvskazanE prze7 oferenla stacje paliwo$a z siedŻiba Zanralviajacego

!t'"-



pzysługujących in środków ochrony p.u*nej' Z.y"ięzca postęŃania przo-aryo"rego zost'ie
wezwany do jej podpisania,

b) zawierana umowa będzie sporządzona w oparciu o złoŹoną pŹez uczestnika postępowania ofeltę.
a więc będzie zawierać jstotne jej elenenty. w tym Wartości kryteriów (vide p' J4 siwz) na pod-
stawie których dokonano wYboru olerty.

c) Wykonarvca będzie zobowiązany do reiestrowania dokonan)'ch zakupów przez pracowników
GPN w prowadzonym wykazie uwzględnjając równieŻ numcr leiestracyiny samochodu. KaŹda
transakcia zakupu winna być pol\łieldzona podpisem pracowrrika GPN oraz placownika obsługu-
jącego stacię' Wvkaz dokolranych tmnsakcii stano\\'ić będzie podstawe do wystawienia l'aktury
VAT.

d) zbiorcze faktury za dokonane transakcje wysta\Ą'iane będą przcz Wvkonarł'cę 2laz1,w miesiącrr
wraz z zestawieniem transakcji dokonanvch w danym okresie rozliczeniowvDr.

e) w oparciu o ań' 144 PZP Zan]awiając}' przewiduje możlilvość dokonania zmiany postanowień
za\ł'artej Llpżednio ul]]ow} w stosunkll do treści złoŻonej oferty. na podstawie któl.1,ch dokonano
Wyboru Wykonawcy na realizaoję przedmiotowego zan1ówięt]i'Zadania. Znriany te mogą doty-
.zyć|
. tych zapisów umowy. których postanowiel a są bezpośrednio uzależnione od odrębnych

pżepisów prawnych (niz wynikających z PZP wraz z pftepisami wykonawczymi). a w trak-
cie realizac.ji prŻedmiotowęgo zadania wprowadzone zostały ich nowelizacje, poprzęz wpro_
wadzenie zmian wpływających bezpośrednio na trcść/wartość brutto tei umowy (np' poprzeŻ
zmianę sta\ł'ek podatku VAT).

. Zamawiaiący dopuszcza możli\Ą,ość zmiany ceny .jednostkowei poszczególnyclr paliw w
okresie trwania unlow-v \ za]eżności od zn1ian cen producenta uzaleŹnionych od zmiany wy-
sokości podatkLl i akcyz.

d) podsta\ł'ą do ustalenia całkowitei \\.artości zawańcj umolvy będzie surna ilocz}.nó\\ stawęk
jednostkowych dostarczanych paliW oraz ich ilości (dla danej cen}') wraz Z kosztcn.] Żakupu
materiałó\\' eksploa1acvj nych oraz samochodow]'clr środków cz1,stości' Wartość sŻacunkowa
Zanawiającego określona rł, dokunrentacji przetargowei z\łiązanei z ninieisZ) nl postępo$ anienl
( w tym występliąca w za\\'ieranei umowie) stanowi.iedynie wańość na podstawię której
dokonano porównania wa ości postępowania do obligatoryjnych progów plzetargowyclr w PZP'

16. Zamawia.jący:

a) nie będzie żądał wniesienia zabeŻpieczenia należytego wykonania Warunków umowy
b) dopuszcza do składania ofert częściowych (na określone w p. 3 siwz zadania),
c) nie dopuszcza do składania ofeńy wariantowej,
d) nie bedzie zarłieral umow) ralno!Ąei'
e) nie przewiduie udzielenia zamówień uzupehriających (zgodnie Z ań. 67 ust' 1 p.6).
l1 nie przewiduje rozliczenia w walulach obcvch.
g) nie przewiduje zrvlotu kos7tu udziałLl w niniejszynr postęporvanirt.

l7. Stlonom niniejsŻego postępowania przysługuje pr'arł,o do:

a) poinfornrorvania Zamawiającego (w terminie przewidzianyrt na zlożcnic od\łołania) o niezgodnej
z przepisami PZP czynności podjętej pŻez Niego Iub jej zaniechaniu. do któr.ej Zarnawiający zo-
bowiązanyjest na podstawie PZP. a na któIe nie przysługuje odwołanic na podstawie ań. l81 ust'
2 P7,P,

b) odwołania w opalciu o dział YI rozdz. 1'2 PZP. a w następstwie .iego złożenia prawo złożenia
skargi do sądu okręgowego w oparciu o dział yl rozdz' 3 PzP '

tę-


