Polska-Sokołów Podlaski: Olej napędowy
2017/S 223-464818
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A
Sokołów Podlaski
Osoba do kontaktów: Lech Czarnacki
08-300 Sokołów Podlaski
Polska
E-mail: pks_sekretariat@wp.pl
Faks: +48 257877254
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Akcyjna Własność Samorządowa Powiat Sokołowski
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport orzewozy pasażerskie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego ON dla Przedsiębiorstwa Komunikacji
samochodowej w 2018 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług: — .Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski
— Stacja Paliw w Węgrowie ul. Przemysłowa 11,07-100 Węgrów.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) oleju napędowego (ON)- w ilości
1200 m³ – 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
9.10.2015 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 25.8.2006 r. (Dz.U z 2006
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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.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000 PLN. (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą 60 dni.
Termin wnoszenia wadium upływa dnia 28.12.2017 r. do godz. 1400
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
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015r. poz. 978 i poz.1240 ).
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.
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.
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
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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.. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2,5 % maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
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.
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.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań,których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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.
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 10.4.1997 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.
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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 PLN 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.
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:
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 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe (art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy Pzp);
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);
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);
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);
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);
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);
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
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inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt. 19
Ustawy Pzp);
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);
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 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);
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
16.2.2007 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);
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
15.5.2015 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 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art.
24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp).
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).
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. a-c
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.
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 selfcleaning). Procedury self-cleaning nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
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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.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem
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.
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.
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.
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.
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.
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.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
JAK SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub
do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PKS.S.A 2/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.12.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.12.2017 - 11:30
Miejscowość:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A 08-300
Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający w oparciu o art. 24a 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.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Iza Odwoławcza
02-676 Warszawa
Polska
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.11.2017
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