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Sokołów Podlaski, dnia 15 listopada 2017 r.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1597
z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. ( Dz.U. z 2015r. poz.
2263 z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówienia konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej .
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy o udzielenie zamówienia , oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (DZ.U z 2016r. poz. 1128)
6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny Tekst jednolity( Dz. U. z 2016 r. poz.
380).

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:
•

Część A: Instrukcja dla Wykonawców oraz określenie przedmiotu zamówienia.

•

Część B: Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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CZĘŚĆ A: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
Rozdział I. Informacje wprowadzające.
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Przedmiotem postępowania jest zamówienie: na sukcesywne dostawy paliwa: oleju
napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie
Podlaskim S.A. w roku 2018, w zakresie określonym w rozdziale IV części A SIWZ.
3. Użyte w SIWZ terminy oznaczają:
1) ,, SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2) ,, Zamawiający” - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w
Sokołowie Podlaskim S.A.
3) ,,Wykonawca” - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
4) ,, Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej SIWZ.
5) ,, Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ.
6) ,,ON ” - przedmiot zamówienia, jakim są dostawy paliwa oleju napędowego.
7) ,, Ustawa” - ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017. poz.1597 ze późn. zm.).
8) ,,JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4. Postanowienia ogólne:
1) Przedstawiając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez
zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia( zwanej SIWZ ) wraz ze wszystkimi załącznikami
stanowiącymi jej integralną część.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
12) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
13) Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział II. Nazwa i adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2
NIP: 823-000-10-88, REGON:000617195
fax. /25/ 787 72-54
e-mail: pks_sekretariat@wp.pl

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego. Podstawą postępowania jest Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1597z późn.zm. ) z uwzględnieniem zapisów
wynikających z niniejszej SIWZ.
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) oleju napędowego (ON)- w ilości
1200m3 – kod CPV: 09134100-8 przeznaczonego do tankowania pojazdów Zamawiającego oraz
sprzedaży na zewnątrz, spełniającego wymagania obowiązujących polskich i europejskich norm, w
tym normy PN-EN 590:2013-12, przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U z 2015 r., poz.1680),
a także ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(Dz.U z 2006 r., poz.1928 z póź.zm.). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju
napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wymienionych ustawach i normach oraz
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. Dostarczany olej napędowy musi być czysty
mikrobiologicznie oraz odporny na ewentualne skażenia biologiczne, w całym łańcuchu dystrybucji
oraz w instalacji paliwowej.
2. Parametry dostarczonego oleju napędowego powinny być dostosowane do okresu dostawy, tj.
pory roku i temperatury otoczenia ( tzw. olej napadowy letni, przejściowy i zimowy).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
ewentualne dostawy oleju napędowego do eksploatacji w klimacie arktycznym ( tzw. arktyczne) o
parametrach zgodnych z tabelą 2b w PN- EBN 590 + A 2011 o temperaturze niższej od
temperatury powietrza na zewnątrz.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09100000-0

- Paliwa

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
09134100-8 - Olej napędowy ON
Okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wynosi:
- ON - 1200 m³
Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi :
- ON – od 80m³ do 120 m³
• Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim ilość 65 %
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Stacja Paliw Zajezdnia Węgrów - ilość 35% ON
Minimalna ilość jednorazowej dostawy:
Węgrów
- 10 m3 ON
Sokołów Podlaski - 20 m3 ON
5. Miejsce dostaw:
Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim - ul. Ząbkowska 2 , 08-300 Sokołów Podlaskim
Stacja Paliw w Węgrowie
- ul. Przemysłowa 11 , 07-100 Węgrów
•

6. W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy
auto cysterną Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczone
paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie
inne koszty wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę jednostkową.
7. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi będącymi w
dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016 r. nr. 1834 z zm.)
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości
dostaw paliwa w zależności od potrzeb Zamawiającego maksymalnie o 20 % w stosunku do całego
zamówienia. Zmiana ilości zamówienia ogólnego nie będzie stanowić podstawy do zmiany
warunków umowy oraz konsekwencji prawnych i finansowych.
9. Oferowany olej napędowy ON może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta,
ale o parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w przywołanych
wyżej normach i Rozporządzeniach.
10. Przy realizacji każdej dostawy Wykonawca musi posiadać aktualny atest wykonanie badania,
sporządzone przez uprawnione laboratorium. Atest musi zawierać podstawowe dane
charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. Dokument z badania
danego paliwa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 dni przed dostawą, za jakość paliwa
odpowiada Wykonawca.
11. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których dostarczane będzie
paliwo.
12. Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowane i dostarczane paliwo zawierało produkty
pochodzące z recyklingu odpadów sztucznych.
13. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w legalizowane
przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych
przez Zamawiającego.
14. Wykonawcy muszą zapewnić dostawę paliw w terminie do 48 godzin od przyjęcia zamówienia
w okresie obowiązywania umowy.
15. Dostawy paliwa do zbiorników Zamawiającego winny być realizowane własnym lub
wynajętym środkiem transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami spustowymi.
Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.
Dostawy paliwa: oleju napędowego odbywać się będą w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia
podpisania umowy.
Rozdział VI. Podwykonawcy.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podmiotowi, z
którym zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 2 pkt. 9b Ustawy PZP). W
przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
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2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których ewentualne
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w,, JEDZ” w Części IV Sekcja C pkt. 10 i
podania przez wykonawców firm podwykonawców w Części II Sekcji D.
Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23)
Ustawy PZP, oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) Ustawy PZP.
2) spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu, o których
mowa w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP, tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnej i
ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) posiada zdolność techniczną i zawodową:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże się posiadaną wiedzą i
doświadczeniem:
- Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy dostawy (każda z nich realizowana na podstawie
odrębnej umowy) oleju napędowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto (słownie:
pięćset tysięcy złotych 00/100 netto) każda z nich.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonawca może wykazać się również dostawą
wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej dostawy jest nie niższa niż wartość
wymagana powyżej.
W przypadku wykazania się doświadczeniem w realizacji dostaw, których wartości wyrażone są w
innej walucie niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP
w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w
tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z
tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem
doświadczenia określonym powyżej wykazać się może jeden, kilku lub łącznie wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust 5 pkt. 1) i 8) Ustawy PZP, zgodnie z którym z
postępowania wyklucza się:
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP);
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
- Kodeks karny,
c) skarbowe (art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy PZP);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 2) powyżej (art. 24 ust. 1 pkt. 14 Ustawy PZP);
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy PZP);
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt. 16 Ustawy PZP);
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 17 Ustawy PZP);
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 18 Ustawy PZP);
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt. 19
Ustawy PZP);
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 1
pkt. 20 Ustawy PZP);
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) (art. 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy PZP);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy PZP);
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.
24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP);
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13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP).
14) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt.8) Ustawy PZP).
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c i pkt. 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. ac Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadku, o którym mowa w 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie ww. podstawy do
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie podstawy do wykluczenia stała się ostateczna;
3) w art. 24 ust. 1 pkt.18 i 20 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Ustawy PZP, jeżeli nie upłynął
okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) 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 dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy (procedura self-cleaning).
Procedury self-cleaning nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5
powyżej.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy PZP, przed wykluczeniem
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Wykonawcy, Zamawiający zapewnia mu możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu Postępowania nie zakłóci konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak
podstaw wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt.
1) i 8) Ustawy PZP.
10. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie
oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w VIII
SIWZ.
11. Zgodnie z art. 22a Ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
Zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
14. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Ustawy PZP i art. 24
ust. 5 pkt. 1) i 8) Ustawy PZP.
15. 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 zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć
WRAZ Z OFERTĄ- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, „Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia” lub „JEDZ”.
UWAGA!
Zamawiający w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy PZP wskazuje, iż przewiduje możliwość
dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego wykonawcę.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ 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.
4. 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 JEDZ dotyczące tych podmiotów
trzecich (każdego z nich). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu JEDZ
podmiotu trzeciego uzupełnionego o informacje wymagane w:
- Części I i Części II Sekcja A i B JEDZ oraz
- Części III JEDZ
- Części IV JEDZ - w takim zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu
trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu,
-Część VI JEDZ
5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
Ustawy PZP, które Zamawiający określił w Rozdziale VIII ust 2. SIWZ Zamawiający żąda
wskazania w JEDZ informacji w następującym zakresie:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu
dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej określonego w
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VIII ust. 2 pkt. 1) SIWZ Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w Części IV Sekcji A pkt. 2) - w
odniesieniu do posiadanej przez wykonawcę koncesji, wymaganej przez Zamawiającego;
2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych w VIII ust. 2 pkt.3) SIWZ
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w Części IV Sekcja C pkt. 1b) w postaci wykazu dostaw
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 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 rozmiaru, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego w pkt. VIII. ust 2 pkt.3) SIWZ. W przypadku dostaw wykonywanych odniesieniu
do doświadczenia na wymaganym poziomie.
6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia w JEDZ
oświadczenia w następującym zakresie:
1) w Części III Sekcja A JEDZ w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka
ustawowa z art. 24 ust. 1 pkt. 13) i pkt. 14) Ustawy PZP, a które jednocześnie stanowią
implementację art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, tj.
a) udział w organizacji przestępczej, czyli na gruncie prawa krajowego – art. 258 Kodeksu karnego;
b) korupcja, czyli art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie;
c) nadużycie finansowe – przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. b)
Ustawy PZP;
d) przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, czyli
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13) lit. c) Ustawy
PZP;
e) pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu – art. 299 lub art. 165a Kodeksu karnego;
f) praca dzieci i inne formy handlu ludźmi – art. 189a Kodeksu karnego;
2) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji dotyczącej naruszenia obowiązków w
dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy w zakresie przestępstw, których
dotyczy przesłanka ustawowa z art. 24 ust. 1 pkt. 13) i pkt. 14) Ustawy PZP, a mianowicie:
a) przestępstwa przeciwko środowisku wymienione w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;
b) o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 - 221
Kodeksu karnego;
3) w Części III Sekcji D JEDZ dotyczącej krajowych podstaw wykluczenia w zakresie
przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 24 ust. 1 pkt. 13) i pkt. 14) Ustawy PZP, a
mianowicie:
a) o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienione w art. 270 – 277 Kodeksu
karnego;
b) o przestępstwa przeciwko mieniu z art. 278 – 295 Kodeksu karnego;
c) o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wymienione w przepisach art. 296 – 307
Kodeksu karnego –z wyjątkiem art. 299 (pranie pieniędzy);
4) w Części III Sekcja B JEDZ w podsekcji dotyczącej płatności podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1
pkt.15) i art. 24 ust. 5 pkt.8) Ustawy PZP;
5) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez
Wykonawcę, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); nie zataił informacji; c)
jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty (…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w
bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję w odniesieniu do
przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt. 16) Ustawy PZP
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6) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez
Wykonawcę, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); b) nie zatai informacji; c)
jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty (…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w
bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję, w odniesieniu do
przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt. 17) Ustawy PZP;
7) Części III Sekcja C JEDZ podsekcji odnoszącej się do potwierdzenia przez Wykonawcę,
że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd (…); b) nie zataił informacji; c) jest w stanie
niezwłocznie przedstawić dokumenty (…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 24 ust. 1 pkt. 18) Ustawy PZP;
8) w Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do INSTRUKCJI o doradzaniu
instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź zaangażowaniu w inny sposób w
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 24 ust. 1 pkt. 19) Ustawy PZP;
9) Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do informacji o porozumieniach
mające na celu zakłócenie konkurencji w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w
art. 24 ust. 1 pkt. 20) Ustawy PZP;
10) Części III Sekcja D JEDZ w podsekcji odnoszącej się do podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust.
1 pkt. 21) Ustawy PZP;
11) Części III Sekcja D JEDZ w podsekcji odnoszącej się do podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym w odniesieniu do przesłanki do wykluczenia określonej w art. 24
ust. 1 pkt. 22) Ustawy PZP;
12) Części III Sekcja C JEDZ w podsekcji odnoszącej się do znajdowania się w sytuacji
bankructwa, prowadzenia postępowania upadłościowego (…) w odniesieniu do przesłanki
wykluczenia określonej w 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy PZP.
7. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne
zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Po otwarciu ofert:
1) bez odrębnego wezwania Zamawiającego każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w
postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Oświadczenie składane jest w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 1)., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
9. Zamawiający:
1) przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (art. 26 ust. 1 Ustawy PZP). Wykaz dokumentów i
oświadczeń Zamawiający zawarł w ust. 9 i 10.
2) 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
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f
Ustawy PZP).
10. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu
dotyczących:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej określonego w
Rozdziale VIII ust 2 pkt. 1) SIWZ zamawiający żąda złożenia aktualnej i ważnej koncesji na obrót
paliwami ciekłymi, wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia10.04.1997 r. (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).
2) zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale. VIII ust 2 pkt. 3 SIWZ
Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy dostawy wymienione w części IV Sekcja
C pkt. 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA- Wykonawca, który oświadczy w Części IV Sekcji C pkt. 1b) JEDZ wykonywanie
dostaw na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody o których mowa
powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
określone w ust 10 Wykonawcy składają łącznie.
11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy PZP Zamawiający żąda
przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13) lit. a-c, pkt. 14) (w odniesieniu do osób wskazanych w przepisie w zakresie katalogu
przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c) i pkt. 21) (w odniesieniu do podmiotów
zbiorowych) Ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt. 8) Ustawy PZP);
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt. 8) Ustawy PZP).
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy PZP.
5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716) - (art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy PZP)
6) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt. 15) ustawy PZP)
7) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt. 22) ustawy PZP).
12. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów odstąpi
od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1
pkt. 16)-20) ustawy PZP i oświadczeń wskazanych w ust. 11 pkt. 5)-7) powyżej, ponieważ
zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do
przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o
których mowa w ust. 11 Wykonawcy składają łącznie.
14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) ust. 11 pkt. 1) - 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;
2) ust. 11 pkt. 2) i 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
3) ust. 11 pkt. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości (art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy PZP).
15. Dokumenty, o których mowa w ust. 15 pkt. 1) i 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, lub dokumenty, o których mowa w
ust. 15 pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
14

16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 13 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapisy powyżej odnośnie czasu wystawienia wskazane w ust. 14 stosuje się odpowiednio.
17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 11 pkt. 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 15 pkt. 1), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) Ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym ma miejsce
zamieszkania osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy powyżej odnośnie czasu
wystawienia wskazane w ust. 16 stosuje się odpowiednio.
18. Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 11 (lub w ust. 15 i 17
jeżeli dotyczy) winni przedłożyć każdy z osobna.
19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 11 oraz w ust.
12.
20. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2-3
Ustawy PZP, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej ekonomicznych i finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.
11 dotyczących tych podmiotów.
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP (w
formie JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
Postępowania.
22. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a Ustawy PZP wezwie do ich złożenia w terminie przez
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siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
23. Zamawiający wezwie także na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP.
24. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ informacji o dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy PZP (tj. potwierdzających, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w Postępowaniu), w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę tj.
oświadczenia lub dokumenty. Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w
języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
25. W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub art.
26 ust. 2f Ustawy PZP Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które mają być wzięte
pod uwagę przez Zamawiającego w niniejszym Postępowaniu w sposób umożliwiający
identyfikację tych oświadczeń i dokumentów poprzez szczegółowe określenie postępowania, w
którym dane oświadczenie lub dokument zostały złożone wraz z informacjami
identyfikującymi sam dokument bądź oświadczenie, a które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego (w szczególności dotyczy to oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP), Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 i 3 Ustawy PZP, korzysta ze wskazanych przez
Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów będących w jego posiadaniu, o ile są one aktualne.
26. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia (w tym JEDZ) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP składane są w
oryginale.
27. Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których powyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
28. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
29. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
30. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
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Rozdział IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną podaną w rozdziale II SIWZ.
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniana źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
postępowania.
6.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważniony do porozumiewania się z Wykonawcami są :

- Pan Lech Czarnacki,
- Pani Antonina Orłowska
Fax. 25/ 787 72 54
e-mail: pks_sekretariat@wp.pl
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 60 dni.
3. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 28.12.2017 r. do godz. 1400
4. Wadium może być wnoszone w:
a) w pieniądzu:
na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020 Za datę wniesienia wadium w
pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych,
c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014
r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i poz.1240 ).
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5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w tytule dokonywanego przelewu należy
zamieścić adnotację: przetarg na sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego
- nr sprawy: PKS S.A 2/2017.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. W
przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium,
Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie
odrzuceniu.
7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcom niezwłocznie:
− po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
− po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
− po unieważnieniu postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy:
− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie.
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Rozdział XI. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może zwrócić się tylko jeden raz do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej
oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot
występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a
jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.
2. Ofertę składa się, pod rygorem, nieważności w formie pisemnej.
3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć
1) oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, w szczególności w Rozdziale VIII,
2) dowód wniesienia wadium: w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu- powinna
być kopia polecenia przelewu, w formie innej niż pieniądz- wykonawca winien złożyć kopię
gwarancji lub poręczenia.
3) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji wykonawcy (np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wraz z dokumentem potwierdzającym
uprawnienie do reprezentowania wykonawcy- np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej- w celu zweryfikowania uprawnienia do
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udzielenia pełnomocnictwa), w tym podpisania ofert, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta; treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określić czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest uprawniony.
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w
przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy PZP.
5) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą
informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5 .Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzami ( załącznikami ) dołączonymi do SIWZ.
7. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w załącznikach opracowanych przez
Zamawiającego.
8. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wraża zgody
na złożenie ofert w postaci elektronicznej podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
9. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
godność z
oryginałem
przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
10. Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej
i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A 08-300
Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2, nie otwierać do 29.12.2017r. do godz. 1130 - przetarg.
Koperta wewnętrzna zawierająca ofertę powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliwa – oleju napędowego ON w roku
2018”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
11. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty
załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozdziale VII Części A SIWZ.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane zmiany
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Powyższe zmiany są dla wszystkich
Wykonawców wiążące.
14. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu
składania ofert. Zmiany należy dokonać poprzez wycofanie niewłaściwej oferty i złożenie
zmienionej oferty, jako obowiązującej.
15. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
niniejszego Rozdziału winne być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane
przez Wykonawcę; warunki te nie świadczą o treści oferty ich nie spełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały
Wykonawcę.
16. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących
SIWZ.
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Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.12.2017 r. do godz. 1100, na adres Zamawiającego
podany w rozdziale II niniejszej SIWZ, pokój nr 10 ( sekretariat ).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres zamawiającego podany w rozdziale II, w sposób opisany w rozdziale XII niniejszej SIWZ
i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu
oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.12.2017 r. o godz. 1130 siedzibie Zamawiającego w
pokoju Nr 10.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy /firmy/ oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu oraz warunków płatności, terminu
wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według podanego poniżej kryterium.
2. Przy wyborze oferty zgodnie z art. 91 ust. 2a Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami.
a/cena ofertowa waga - 90%
b/termin płatności waga - 10%
3.Sposób dokonywania oceny ofert
Oferta która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:
cena oferowana minimalna netto
Kryterium CENA = ------------------------------------------------ x 90
cena badanej oferty netto
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Kryterium terminu płatności:
14 dni - 3 pkt.
30 dni - 7 pkt.
W Kryterium CENA Wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę maksymalnie – 90 pkt.
W kryterium termin płatności maksymalnie
- 10 pkt.
Do wyliczenia Wykonawca przyjmuje cenę paliwa (ON) z auto nalewaka PKN Orlen
stosowaną w dniu: 22.12.2017 r.
4. Zamawiający:
1) wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności
Wskazane w Ustawie PZP, a złożoną przez niego ofertę za odrzuconą,
2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w Ustawie PZP,
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie
budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów,
ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jej części, rozbieżność pomiędzy ceną
wpisana liczbą i słownie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 1 ustawy PZP.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia cen.
1. Cena oferty musi być podana w ofercie wg zasad określonych w niniejszym SIWZ (formularz
ofertowy załącznik nr 2 ).
2. Wymienione wartości w ofercie ( kwota netto, brutto, kwota podatku WAT ) należy podać w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania
liczb tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
3. Cena oferty powinna zawierać VAT., oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 poz.
710 z zm.).
4. Cenę należy podać w złotych polskich.
5. Błąd w obliczeniu, niepodanie ceny , niewypełnienie któregokolwiek z pól przedmiotowego
formularz bądź wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z SIWZ.
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6. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie oferowane przez Wykonawcę stałe upusty.
Powinno uwzględniać VAT i podatek akcyzowy oraz uwzględniać uwarunkowania rynkowe
sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych.
7. Podana różnica w cenie określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegała zmianom.
Rozdział XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ustawy
Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dnia podpisania umowy oraz
dokonania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do nr 3 do SIWZ.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania.
5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym zgodnie z art. 94 ustawy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
UOPWE.
Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 2,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy.
2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w niżej wymienionych formach:
• pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego:
•

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
• gwarancjach bankowych
• gwarancjach ubezpieczeniowych
Całość zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy na rachunek
lub do kasy Zamawiającego.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one
wystawione na okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres rękojmi.
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku
określonych wyżej formach.
Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej.
1. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wobec
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje
odwołanie do Prezesa KIO w terminie wskazanym w art. 182 ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Zgodnie z art. 181 ustawy Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie art.180 ust.2.
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajduję się w Dziale VI:
,, Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
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CZĘŚĆ B: ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: P.K.S. S.A. 2/2017

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej1
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
niniejszym, po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na
zakup oleju napędowego dla PKS ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.
oświadczamy, że*:
 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) z żadnym z
wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn
 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)
z następującym/mi wykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………..**

…………….………………., dnia ………………………………. r.
(podpis i pieczęć wykonawcy)
* oznaczyć właściwą kratkę
**wskazać wykonawcę/ów który złożył/li oferty
w niniejszym postępowaniu i z którym/ mi składający
oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej
1

każdy z wykonawców składa, bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, przedmiotowe oświadczenie
w terminie 3 dni roboczych od zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji zgodnie
z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania : P.K.S. S.A. 2/2017

….................., dnia ...........................
...............................
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy oleju napędowego na
2018 r. numer postępowania PKS S.A 2/2017r składamy niniejszą ofertę:
Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………..………………………
……………………………………………………..………………………
telefon………………… e-mail………………………………………….
Oznaczenie pochodzenia oleju napędowego (poprzez wskazanie pełnej nazwy i adresu)
…………………………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Oferujemy sukcesywną dostawę paliwa:
1200 m3 –olej napędowy w cenie:
Cena netto
Podatek VAT

……………………………. zł
……………… tj. ……………..……………... zł

Cena brutto

…………………………….. zł

Słownie złotych brutto…………………………………………………………………………………….

w temp. 15°C / zł./

Cena netto za 1m³ w PKN
ORLEN Olej napędowy
Ekodiesel, w temp. 15º C /
zł./

2

3

Cena netto Wykonawcy
Rodzaj paliwa

za 1m3

1

Stosunek cen netto
Wykonawcy i PKN Orlen
(z dokładnością do 4
miejsc po przecinku)
(2:3)
4

Olej napędowy

Termin płatności

…………………………… dni.

Ceny paliw na dzień 22.12.2017r.
•

Oświadczamy, że rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy.

•

Oświadczamy, że akceptujemy warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we wzorze
umowy.

•

Oświadczamy, że:
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1.

zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2.

otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

3.

akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

•

Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

•

Pod groźbą wykluczenia oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny.

•

Wadium w kwocie ......................................... zostało wniesione w dniu ................... w formie
........................................................

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................
4) ............................................................
5) ……………………………………………
6) ……………………………………………
Na ....................... .kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

................................... dn. .......................
................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik Nr 3 / Umowa na dostawę paliwa/
Nr postępowania: P.K.S. S.A. 2/2017

zawarta dnia………………………2018 r. pomiędzy:

1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
NIP 823 000 10 88 REGON 000617195 wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000036783
- reprezentowanym przez:
1. Rafał Pieniak - Prezes Zarządu
2. Paweł Środa - Członek Zarządu
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
2.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
- reprezentowanym przez:
…………………………………………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą
§1
1. Strony zgodnie postanawiają podjąć współpracę w zakresie sprzedaży paliwa oleju napędowego na
warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą w
postępowaniu przetargowym.
2. Wykonawca oferuje do sprzedaży na rzecz Zamawiającego olej napędowy pochodzący od producentów
wykazanych w formularzu ofertowym o parametrach zgodnych z PN-EN 590+A1 :2011 oraz przepisom

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań
jakościowych paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz. 1680) jakościowo zgodnych z parametrami
przedstawionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dostosowanie, przy każdorazowej dostawie, pod względem temperatury zablokowania
zimnego filtra i temperatury mętnienia do aktualnie panujących krajowych warunków klimatycznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania paliwa, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
ewentualne dostawy oleju napędowego do eksploatacji w klimacie arktycznym w PN-EBN 590+A1:2011 o
temperaturze mętnienia niższej od temperatury powietrza w okresie mrozów.
Do wyliczenia ceny stosowana będzie cena ON artyk PKN ORLEN z dnia zamówienia pomniejszona o
zaoferowany przez Wykonawcę stały współczynnik.
4. W przypadku innego źródła pochodzenia paliwa, Wykonawca zobowiązany jest przed każdorazową
dostawą przedstawić certyfikaty jakościowe oferowanego paliwa i uzyskać na dostawę zgodę
Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mail.
5. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie dostarczać paliwo przeznaczone na potrzeby własne
Zamawiającego oraz do odsprzedaży.
6. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny i tankowane do zbiorników w stacjach
paliw Zamawiającego położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowska 2 oraz w Węgrowie, przy ul.
Przemysłowej 11 .
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostaw paliwa
w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20% w stosunku do przewidywanej na podstawie
dotychczasowego zużycia ilości podanej w specyfikacji zamówienia
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§2
1. Zamówienia ilościowe na dostawę paliwa Zamawiający będzie składał pisemnie lub e-mail
z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przed terminem
dostawy. Zamówienie złożone po godz. 13ºº będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia
roboczego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień Zamawiającego na dostawę paliwa zgodnie z
zamówieniem. Dostawy paliwa będą realizowane auto cysterną na warunkach: dostawa i napełnienie
zbiorników w stacji paliw, o których mowa w §1 ust. 5.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem dostaw przedstawić wykaz kierowców
autocystern wraz z ich uprawnieniami w zakresie napełniania i przewozu materiałów niebezpiecznych wg
klasy dla przedmiotu niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia certyfikatu jakościowego wystawionego przez
uprawniony do tego organ legitymujący się wymaganymi przez prawo pozwoleniami na każdorazową
dostawę paliwa.
2. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy dostawie paliwa. Strony
uzgadniają, że dostarczane paliwo ma być zaplombowane plombami i zgodne z certyfikatem jakościowym
przedstawionym wcześniej Wykonawcy.
3. Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy przy rozładunku paliwa i jest uprawniony do pobrania, przed
rozpoczęciem rozładunku, próbki paliwa w ilości do 5 litrów z równoczesną możliwością pobrania takiej
próbki przez Wykonawcę. Pobrana próbka paliwa w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności z
przedstawionym certyfikatem jakościowym dostarczanego paliwa zostanie poddana badaniom
laboratoryjnym. W przypadku potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej dostawy paliwa, jeżeli stwierdzi: naruszenie
plomb lub niezgodność pomiędzy jakością dostarczonego paliwa a przedstawionym certyfikatem
jakościowym, a także w przypadku dostawy paliwa dokonanej z naruszeniem zasad określonych w §1 ust. 3.
Na powyższe okoliczności przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest sporządzić protokół, który
podpisuje również przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisu przez Wykonawcę,
przedstawiciel Zamawiającego stwierdza ten fakt w protokole.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u
Zamawiającego. Jeżeli skutkiem takiego działania Zamawiający celem zachowania niezbędnych zapasów
magazynowych lub ruchu przedsiębiorstwa zmuszony był do zakupu paliwa u innego dostawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do pokrycia różnicy w koszcie zakupu paliwa pomiędzy ceną określoną w umowie a ceną
uiszczoną przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałego dojazdu auto cysterną i dostępu do zbiorników
stacji, zapewnienia bezpiecznych warunków tankowania zbiorników, obecności swojego przedstawiciela
przez cały czas tankowania. Odbiór każdej dostawy paliwa będzie kwitowany pisemnie na podstawie sondy
pomiarowej zbiorników podziemnych.
7.Zamawiający zastrzega, że odbiór dostaw paliwa może nastąpić wyłącznie w dni robocze w godzinach 7ºº18ºº.
§4
1 .Za dostawę i rozładunek paliwa do zbiorników podziemnych odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę
stanowiącą 2,5% ceny oferowanej brutto.
3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w niżej wymienionych formach:
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-pieniężnej - przelewem na rachunek Zamawiającego
Powiatowy Bank Spółdzielczy nr konta 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020
oraz w kilku formach dopuszczonych w przepisie art. 148 ust.1 pkt.2,3,4,5 u.p.z.p.
Całość zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść do Zamawiającego najpóźniej w dacie zawarcia Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonego paliwa pod
względem jakości i zgodności z dostarczonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych (świadectwem
jakości) poprzez pobranie próbek przez Akredytowane Laboratorium z auto cysterny Wykonawcy i
wykonanie badań.
5. W przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia paliwa zostaną naliczone kary
umowne oraz Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany dostarczonych paliwa pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o czym powiadomiony zostanie Urząd
Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający dopuszcza rozbieżność wyników próbek laboratoryjnych mieszczącą się w granicach błędu
pomiarowego jako nie wpływającą na spełnienie warunków jakościowych zawartych w specyfikacji pod
warunkiem spełnienia przez próbkę wymogów normy PN-EN 590:2013-12oraz Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
§ 5.
1. Sprzedaż paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy po takiej
cenie, by stosunek ceny netto danego paliwa do ceny netto takiego samego paliwa PKN ORLEN był nie
wyższy jak podany w rubryce czwartej (wg załącznika Nr 2 złożonego z ofertą).
2. Zmiany ceny paliw mogą nastąpić w wyniku:
a) zmiany ceny producenta;
b) ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT.
3. Ceny paliw przez cały okres trwania umowy wyliczane będą w oparciu o stały współczynnik
zaoferowany przez Wykonawcę w stosunku do ceny hurtowej PKN ORLEN z dnia zamówienia paliw.
Cena sprzedaży ON (zł/m3)= cena hurtowa PKN ORLEN . (zł/m3) z dnia zamówienia x N (zł/m3)
Gdzie:
Cena sprzedaży – to cena netto sprzedaży paliwa wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w
temperaturze referencyjnej 150C;
Cena hurtowa PKN ORLEN - to cena netto danego paliwa wyrażona w złotych za jeden metr
sześcienny w temperaturze referencyjnej 150C publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl w
dniu zamówienia.
N – stała różnica pomiędzy ceną PKN Orlen w odniesieniu do danego produktu
z dnia ………..2017 r., a ceną
zaoferowaną przez Wykonawcę
w złożonej ofercie
(zł/m3) wynosząca dla oleju napędowego ON – …………..
4. Do cen netto ustalonych w sposób wskazany wyżej zostanie doliczony podatek VAT według stawek
aktualnie obowiązujących na dane paliwo.
5. Faktury za paliwa będą wystawiane na podstawie dokumentów nalewu potwierdzonych protokółem
przyjęcia paliwa .
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do
otrzymywania faktury.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczane wg. złożonych zamówień
terminie ………………dni (liczonych od daty doręczenia faktury) Zamawiającemu, lecz nie wcześniej niż
po realizacji dostawy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
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8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczanego paliwa z przedstawionym
świadectwem jakości Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania paliwa
,kosztów usunięcia wszystkich skutków dostarczania i stosowania przez Zamawiającego paliwa złej jakości,
łącznie z utratą dochodu będącego następstwem przestoju pojazdów.
9. Całkowita wartość dostawy oleju napędowego na którą zawarto niniejszą umowę wynosi:
Cena netto

…………………

Podatek VAT 23% tj

…………………

Cena brutto

………………….

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….
11. Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji gdy ulegają zmianie urzędowe stawki
podatku VAT od paliw płynnych.
§6
1. Sprzedaż paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy z różnicą w
cenie od ceny z auto nalewaka PKN ORLEN z dnia zamówienia.
2. Faktury za paliwo będą wystawiane w dniu następnym po dostawie na podstawie dokumentów przyjęcia
dostawy z zastosowaniem cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem §3 ust. 5, z
doliczeniem podatku VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu otrzymania dostawy paliwa
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego towaru oraz
skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego i jego odbiorców (kontrahentów) w pełnej
wysokości zaistniałej szkody.
§7
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań wynikających
z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, w rozumieniu umowy, uważa
się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub
administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, wojny, mobilizacje, blokady,
embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku
zapłaty za paliwo dostarczone do czasu wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia …...2018r. do ……….2019 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie uważa się za doręczone również w
przypadku jeżeli strona dwukrotnie nie odebrała wysłanej na podany adres siedziby, przesyłki poleconej
zawierającej pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku nie wykonania Umowy z przyczyn zawinionych i leżących po stronie Wykonawcy w
terminie określonym w zamówieniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a)
b)

0,1% wartości przedmiotu zamówienia (brutto) za każdy dzień zwłoki,
5 % za odstąpienie od umowy liczone od wartości zamówienia (brutto), które miały być dokonane.
Zamawiający zamierza wyliczać podstawę do wyliczenia kary, według poniższego wzoru: (ilość litrów
oleju napęd. z zamówienia /850 000 l/ - ilość litrów oleju napęd. dostarczona do czasu odstąpienia od
umowy) x cena z umowy i z oferty Wykonawcy złożonej w ramach zamówienia.
c) 5% wartości (brutto) liczone od wartości dostawy oleju napędowego, niezgodnego z przedmiotem
zamówienia.
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Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, w drodze pisemnego oświadczenia, w wypadku dwukrotnej dostawy paliwa
w warunkach uprawniających do odmowy przyjęcia dostawy, dwukrotnego niezrealizowania
dostawy, dwukrotnego dostarczenia ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, dwukrotnym złym
naliczeniu różnicy w cenie, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za dostarczoną dostawę.
poprzez pobranie próbek ust. 1 niniejszej umowy za dostarczoną dostawę.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące
przedmiotu umowy.
7. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać wszystkie spory i rozbieżności, jakie mogą powstać w związku z
umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony poddają rozstrzygnięciu
Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
§9
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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