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I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i  98,  oleju
napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowy zakres zamówienia.
a) Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  paliwa  –  oleju  napędowego  i  benzyny

bezołowiowej  Pb-95,  Pb  98  oraz  autogazu  odpowiadających  normom  jakościowym,
określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia
2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U. Nr 221, poz.1441/.

b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie w okresie 24 miesięcy:
 olej napędowy w ilości ok. 3 800 000 litr w okresie 24 m-cy,
 benzyna Pb 95 w ilości ok. 1 400 000 litr w okresie 24 m-cy,
 benzyna Pb 98 w ilości ok. 190 000 litr w okresie 24 m-cy,
 autogazu LPG w ilości ok. 1 000 000 litr w okresie 24 m-cy,

c) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ilości  przedmiotu  zamówienia,  co
uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej
działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że
ilości  przedmiotu  zamówienia  podane  w SIWZ stanowią  wartości  szacunkowe i  mogą
podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.

d) Dostawy  paliwa  z  bazy  hurtowej  Wykonawcy  dokonywał  będzie  Wykonawca  własną
autocysterną.

e) Każda partia odbieranego paliwa musi posiadać poświadczone ksero atestu jakościowego
(Świadectwo jakości) paliwa wystawione przez akredytowane laboratorium.

f) Każda partia odbieranego paliwa musi posiadać dowód wydania z bazy magazynowej.
g) Dostawy  oleju  napędowego  przejściowego  i  zimowego  następować  będą  po  złożeniu

zamówienia przez Zamawiającego w okresach przewidzianych PN –EN 590.
h) Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 09100000-0.
i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
j) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
k) Zamawiający  nie  stawia  wymagań  w  zakresie  ograniczenia  możliwości  ubiegania  się

o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22
ust 2 u.p.zp.

l) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

m)Zamawiający  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga,  by  przy  realizacji
świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zam. pub. , tym
samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

II. TERMIN, MIEJSCE  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji  zamówienia: od 1.09.2017 roku do 31.08.2019 roku. 
Miejsce realizacji: Staszów, ul. Krakowska 51

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podsta-
wie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jed-
nolity  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164  z  poź.  zm.),  zwaną  dalej  Pzp  oraz  ustawy  



o  zmianie  ustawy  –  prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  
(Dz.U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej u.p.z.p. a także wydane na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące  przedmiotowego zamówienia publiczne-
go.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunko-
wej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki i wymagania zawar-
te w ustawie Pzp oraz określone w ogłoszeniu i SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-
niu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  12-23  oraz  spełniają  warunki  udziału  
w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki doty-
czące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  
wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubie-
gać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Aktual-
na koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności człon-
kowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  spełnienie  warunku może  wykazać  jeden  wykonawca
spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający
razem warunek udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie
przez jednego z wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realiza-
cji usługi przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej -   Wykonawca w celu spełnienia powyższego wa-
runku udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że:
 dysponuje  środkami  finansowymi  lub  zdolnością  kredytową  w  wysokości  nie

mniejszej niż 2.000.000,00 zł,
 że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-

łalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 2.000.000,00 zł.

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności człon-
kowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  spełnienie  warunku może  wykazać  jeden  wykonawca
spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: -    Wykonawca w celu spełnienia powyższego
warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że
  wykonał zamówienia o wielkości minimum 2 500 000 litrów rocznie (ON+PB) dla

jednego Zamawiającego - z należytą starannością – wzór – załącznik do siwz;
 dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 200

km od siedziby Zamawiającego – wzór załącznik do siwz,
Uwaga:



W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności człon-
kowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  spełnienie  warunku może  wykazać  jeden  wykonawca
spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie.

4. Zamawiaj  ą  cy zgodnie z delegacj  ą   art. 24aa u.p.z.p. dokona w pierwszej kolejno  ś  ci oceny  
ofert,  a nast  ę  pnie zbada,  czy wykonawca, którego oferta zosta  ł  a oceniona jako najko  -  
rzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe  ł  nia warunki udzia  ł  u w post  ę  powaniu. Je  -  
żeli wykonawca ten b  ę  dzie si  ę   uchyla  ł   od zawarcia umowy Zamawiaj  ą  cy zbada, czy wy  -  
konawca, który z  ł  oży  ł   ofert  ę   najwyżej ocenion  ą   spo  ś  ród pozosta  ł  ych ofert nie podlega  
wykluczeniu oraz spe  ł  nia warunki udzia  ł  u w post  ę  powaniu.  

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podsta-
wie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 usta-
wy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie  konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dal-
szym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będą-
cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązy-
wania tego zakazu.

4. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedsta-
wione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy,  Zamawiający  zapewnia  temu  Wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konku-
rencji.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wy-
konawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJE DOT. PODMIOTÓW NA
KTÓRYCH ZASOBHY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

1. W celu  wstępnego  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  oraz
wstępnego  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  
w postępowaniu,  Wykonawca  dołącza do Formularza ofertowego aktualny na dzień
składania ofert:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - oświadczenie Wykonawcy,
składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia



warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) - wzór oświad-
czenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postę-
powaniu stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Uwaga:  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia
(w  szczególności  członkowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  oświadczenia  składa  każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje speł-
nienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

b) oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wy-
konawca (art. 22a u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) u.p.z.p. iż nie
podlega wykluczeniu  z postępowania -  w zakresie  tożsamym jak dla  Wykonawcy  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) - wzór oświadczenia wraz 
z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu sta-
nowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) Zamawiający  nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonaw-
ców którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówie-
nia, Wykonawca ujawnia jedynie w (JEDZ/ESPD) w części II/D, firmę (nazwa) i sie-
dzibę (adres) podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w czę-
ści IV/C ppkt 10 (JEDZ/ESPD) części zamówienia które będą realizowane przy udzia-
le podwykonawcy.

2. Wykonawca,  w terminie  3 dni  od zamieszczenia  na stronie internetowej  informacji,  
o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej)
oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie ak-
tualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na po-
twierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) W  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć:
a) Koncesja, zezwolenie lub licencja -  Potwierdzenie posiadania upraw-

nień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-
pisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  tj.  
– Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

b) wykaz dostaw - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-
nież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załącze-
niem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  



o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były  wykonywane,  
a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonaw-
ca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonaw-
cy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywa-
nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wyko-
nywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. – Wykonawca musi wykazać
że   wykonał zamówienia o wielkości minimum 2     500     000 litrów rocznie  
(ON+PB) dla  jednego Zamawiającego - z należytą starannością – wzór –
załącznik do siwz;

c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – Wykonawca musi wykazać że   dysponuje  
minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 200
km od siedziby Zamawiającego – wzór załącznik do siwz,

d) informacja banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdol-
ność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed  upływem terminu  składania  ofert  –  na  kwotę  nie  mniejszą  niż
2.000.000,00 zł,

e) dokument potwierdzający,  że wykonawca jest ubezpieczony od odpo-
wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną     nie  mniejszą  niż  
2.000.000,00 zł. 

2) W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
a) Informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego -  Informacja  

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza  tery-
torium Rzeczypospolitej  Polskiej  w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt  14  
i 21 ustawy Pzp



Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do oso-
by mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpo-
wiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której do-
kument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem za-
wierającym oświadczenie tej  osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy  przed  upływem terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału
w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której doku-
ment miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyj-
nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby,  z
uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpo-
wiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczą-
cych tego dokumentu.

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dyspono-
wał niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedło-
żyć:
a) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd-

nych zasobów - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub
sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uzna-
nia, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W ta-
kiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów,  które  znajdują  się  w  jego  posiadaniu,  



z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia
były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elek-
tronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski  wskazanych przez wykonawcę i  pobranych samodzielnie  przez Zamawiającego
dokumentów.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czę-
ści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  
z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowod-
nić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasoba-
mi tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech-
niczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wyka-
zanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia  o  których  mowa  
w niniejszej siwz.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zaso-
bów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Eu-
ropejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych pod-
miotów na zasadach określonych w art.  22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych  podmiotów  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  
z postępowania.

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pod-
miotu,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawia-
jący żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wy-

każe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa wyżej.

13. 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.

14. Ocena spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  dokonywana będzie  w oparciu  
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Z treści załączo-
nych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca speł-
nił. Niespełnienie warunków określonych skutkować będzie wykluczeniem z postępowa-
nia.



15. Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wyko-
nawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” dotyczące wykonawcy i innych pod-
miotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określo-
nych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

16. Dokumenty, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia” inne niż oświadczenia, o których mowa wy-
żej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegają-
cy się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumen-
tów, które każdego z nich dotyczą.

18. Poświadczenie  za  zgodność z  oryginałem następuje  w formie  pisemnej  lub w formie
elektronicznej.

19. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie po-
świadczonej kopii.

20. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów doty-
czących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisa-
nego przez Zamawiającego warunku.

VII. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)   - składa wykonawca, podmioty wy-
stępujące wspólnie i podmioty na których zasobach opiera się wykonawca,

b) Formularz oferty;  
c) Dowód wniesienia wadium;  
d) pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika   - w przypadku gdy wy-

konawcę reprezentuje pełnomocnik;
e) w  przypadku  oferty  składanej  przez  wykonawców,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  

o  udzielenie  zamówienia  (w  szczególności  członków  konsorcjum  oraz  wspólników
spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) –  aktualny dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

f) informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art.  
8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli dotyczy),

g) Zobowiązanie podmiotów trzecich   – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytu-
acji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym na-
leżyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonaw-
cę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca skła-
da zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty:
a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę;
b) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokona-

ne przed upływem terminu składania ofert;



c) zmiany,  poprawki  lub  modyfikacje  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;

d) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć
e) dopiskiem "ZMIANA";
f) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpi-

sanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
g) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu

oferty;
h) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem "WYCOFANIE".

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania  oświadczeń lub  dokumentów,  jeżeli  zamawiający  w  sytuacjach
określonych w art.  10c-10e Pzp,  przewiduje inny sposób porozumiewania  się niż
przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  a  także  wskazanie  osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem ope-
ratora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem po-
słańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1422,  z  2015 r.  poz.  1844 oraz  z  2016 r.  poz.  147 i  615);  
z  zastrzeżeniem,  iż  forma  pisemna  zastrzeżona  jest  dla  złożenia  oferty  wraz  
z załącznikami,  w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warun-
ków udziału  w postępowaniu,  oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnianie
przez  oferowany  przedmiot  zamówienia  wymagań  określonych  przez  zamawiającego
oraz pełnomocnictwa.  Forma pisemna winna zostać również zachowana pod rygorem
nieważności  w  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczenia  woli  
o wprowadzeniu zmian w ofercie lub wycofania oferty.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania.

3. W postępowaniu oświadczenia, w tym dokument Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty spo-

rządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail

podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświad-
czy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy oznaczać znakiem sprawy tj. 
Nr sprawy PKS-1/47/2017 w tym min.: zapytania oraz informacje o wniesieniu odwołania
powinny być kierowane wyłącznie na adres:
                    Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.



ul. Krakowska 51
28-200 Staszów 
Nr fax 15 864 23-42

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami merytorycznie są:
Grzegorz Orzechowski – Kierownik Stacji Paliw, tel. 601 408 755.
Uprawnionym  do udzielania informacji Wykonawcom proceduralnie jest:
Marta Dulińska – Główna Księgowa, tel.,693 350 753

Strona WWW: http://www.pksstaszow.com.pl

Adres e-mail: sekretariat@pksstaszow.com.pl

IX. Tryb udzielania wyjaśnień:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upły-
wem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wy-
znaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 22.06.2017 roku.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku
wskazanym w niniejszej siwz lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający udostępnia na stronie in-
ternetowej.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa wyżej.

5. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  siwz  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Za-
damawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, któ-
rym przekazano siwz oraz zamieści informacje na stronie internetowej.

6. Jeżeli zmiana treści siwz będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz jeżeli będzie to ko-
nieczne przedłuży termin składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Za-
mawiającego.

X. Wymagania dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł.

Wadium może być wniesione w następujących formach :
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych ,
 poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z tym , że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 gwarancjach bankowych ,
 gwarancjach ubezpieczeniowych ,
 poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których mowa w art.  6b  ust  5  pkt  2
ustawy z dn. 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz. U.nr 109, poz. 1158, z póź. zm). 

http://www/


Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: 

                                              Bank Spółdzielczy w Staszowie 
                                            62 9431 0005 2001 0003 4500 0001
 (prosimy o podanie nazwy banku, numeru konta, na który należy zwrócić pieniądze)

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert,
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium  od  dnia  otwarcia  ofert  przez  okres  60  dni.
W  przypadku  przesunięcia  terminu  składania  ofert,  termin  ważności  wadium  należy
przedłużyć.   

Do ofert należy dołączyć dowód dokonania przelewu.

W przypadku wadium wnoszonego  w innej formie, niż przelew pieniężny  prosimy oryginał
dostarczyć  w zamkniętej  kopercie/  opisanej:  WADIUM NA  nr sprawy PKS-1/41/2017  
pn  „Dostawa  paliwa  –  benzyny  bezołowiowej  Pb  95  i  98,  oleju  napędowego  oraz
autogazu”.  Sekretariat pok. 41 w terminie składania ofert a kserokopię załączyć do oferty,
potwierdzony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
1) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna
spełniać co najmniej następujące wymogi:
1)  ustalać beneficjenta gwarancji, tj.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w

Staszowie,
2)  określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
3)  określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
4)  określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
5)  musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w

przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.
być  gwarancją  nie  odwoływalną,  bezwarunkową,  płatną  na  każde  żądanie  do  wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium .

6) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

a pełnomocnictwo /  upoważnienie do pełnienia  takiej  funkcji  wystawione zgodnie  
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty;

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie
lub przez upoważnionego przedstawiciela;

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną od-
powiedzialność za wykonanie umowy;



5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ża-
den  z  nich  nie  może  podlegać  wykluczeniu  z  powodu  niespełnienia  warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony
druk  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  składa  każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Forma przygotowania oferty:
1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na

język polski,
3) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czy-
telny podpis w przypadku pieczęci imiennej;

4) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę;

5) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane;
6) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta;

Ofertę  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim   należy  złożyć  w  Sekretariacie  siedziby
Zamawiającego :
                       Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Krakowska 51
28-200 Staszów 
Nr fax 15 864 23-42

do dnia 13.07.2017 roku do godziny 10.00 
Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. 
Koperty mają być adresowane według poniższego wzoru: 
,,Nr sprawy PKS-1/41/2017 - OFERTA PRZETARGOWA: Dostawa paliwa – benzyny
bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu”.  
Nie otwierać przed dn. 13.07.2017 r. godz. 10:30 poza powyższym oznakowaniem musi
znajdować się dokładna nazwa i adres Wykonawcy. 
Data  i  godzina  dostarczenia  oferty  do  Zamawiającego  będą  odnotowane  na  kopercie
zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.
Zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  wykonawcę o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium lub  jego  przedłużenia  dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie  ofert  jest   jawne,  nastąpi  dnia  13.07.2017  r.  o  godzinie  10:30 w  siedzibie
Zamawiającego – pokój nr 49

Zamawiający  po  otwarciu  ofert,  w  obecności  Wykonawców  przekaże  uczestnikom
postępowania przetargowego informacje dotyczące:
-   nazwy Wykonawcy, adresu
-   ceny oferty, 
- terminu wykonania zamówienia,
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

Protokół,  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferty
są  jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli
wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być
udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Po  stronie  Wykonawcy  istnieje  konieczność  wykazania  prawidłowości  zastrzeżenia
tajemnicy  przedsiębiorstwa.   Brak  uzasadnienia  będzie  powodował  automatyczną
jawność zastrzeżonej informacji. 

W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów w sprawie  protokołu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks Cywilny.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Lp.                                    KRYTERIUM       WAGA

1. Cena 100%

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a  wykonawcą będą dokonywane w PLN.
Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączone formularze. 
Cena musi być podana z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez  wykonawcę  stawki  podatku  VAT  niezgodnej  z  obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty, jeżeli występują.
Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku  podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza



do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferowana cena - to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez
Zamawiającego.  
Jeżeli  zaistnieje  rozbieżność  pomiędzy  zaoferowaną  ceną  wyrażoną  pisemnie,  a  ceną
wyrażoną  cyframi,  Zamawiający  uzna  za  prawidłową  cenę,  wynikającą  z  działań
matematycznych. 
Wykonawca dostarczy towar do Zamawiającego na swój koszt, ryzyko utraty i uszkodzenia.
Zafakturowany asortyment powinien zostać oznaczony nr. Umowy.

Warunki płatności :
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po
protokolarnym odbiorze prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie 35 dni od
daty wystawienia faktury.

Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające

   na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać zachowane po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasa-
dach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniej-
sza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umo-
wy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o któ-
rych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpo-
wiedzialność za wykonanie umowy.

XIV. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz  po-
niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ni-
niejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.



3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie  powinno wskazywać czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniają-
ce wniesienie odwołania.

5. Szczegółowe warunki dotyczące środków ochrony prawnej przedstawione są w art. 180 –
198 ustawy Pzp.

XV. Inne informacje dotyczące postępowania (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7, 8 Pzp)

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień o których mowa w art.
134 ust. 6, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i dynamicznego
systemu zakupów.

XVI. Informacja dotycząca dialogu technicznego

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie zastosował dialo-
gu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.

XVII. Wymagania zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 12-15 Pzp: - NIE DOTYCZY.

XVIII.Istotne postanowienia umowy
określa  projekt  umowy,  będący  integralną  częścią  Specyfikacji  Istotnych  warunków
Zamówienia.
Zamawiający  dopuszcza zmiany w umowie które są szczegółowo przedstawione
w „Projekcie Umowy” – załącznik do niniejszej siwz.

XIX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności szczegółowo opisanych
w ustawie Pzp.

Załączniki do SIWZ:

- Zał. nr 1 – Oferta (Formularz oferty)
- Zał. nr 2 – Wykaz dostaw
- Zał. nr 3 – Wykaz wyposażenia zakładu
- Zał. nr 4 – Projekt umowy
- Zał. nr 5 – Jednolity Europejski Dokument zamówienia (JEDZ)
- Zał. nr 6 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej


