Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na:

SUKCESYWNA DOSTAWA GAZU SKROPLONEGO PROPAN – BUTAN LPG
DO STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ
W PLACÓWCE PKS W JANOWIE LUBELSKIM
PRZY UL. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA 25D
DLA PKS W STALOWEJ WOLI S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1579)

Postępowanie nr ZP 2/PKS/2017

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Dni i godziny urzędowania:
NIP:
REGON:
KRS:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola
15 / 842 58 11
15 / 844 27 73

www.pksstwola.com.pl

Sekretariat@pksstwola.com.pl
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
865-000-36-80
000617054
0000092455

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie Art. 11, ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579).
2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest użyte pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to
rozumieć ustawę – Prawo zamówień publicznych. O której mowa w pkt. 2.1.
2.3. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu
14.11.2017r. Ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 615939-N-2017 w dniu 44.11.2017r.
2.4.

Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to:
ZP 2/PKS/2017. W kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcy winni powoływać się
na powyższy numer.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu skroplonego propan – butan
LPG do Stacji Paliw zlokalizowanej w Placówce PKS w Janowie Lubelskim przy ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza 25D.
Wspólny słownik zamówień CPV:
09.13.30.00-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG).
60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3.2. Minimalna wielkość planowanych zamówień:
Maksymalna wielkość planowanych zamówień:

300.000 litrów
490.000 litrów

3.3. Różnica między maksymalną a minimalną wielkością planowanych zamówień stanowi
opcję. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości
lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w jego interesie. Zamawiający
zawrze z Wykonawcą umowę na całość zamówienia. Zamówienie minimalne jest
zamówieniem pewnym do realizacji dla Wykonawcy. Uruchomienie opcji czyli
pełnego zamówienia jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego
Zamawiający może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o potrzebie
uruchomienia prawa opcji w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu nie skorzystania przez

Zamawiającego z prawa opcji.
3.4. Dostarczany gaz skroplony propan – butan LPG musi spełniać wszystkie wymagania
jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 3, ust. 2, pkt. 3
Ustawy z dnia 25.08.2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1928), a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii
z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego
(LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540) i normie PN-EN 589 Paliwa do pojazdów
samochodowych LPG, jak również musi być zgodny z nowelizowanymi w trakcie
dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zostaną
odrzucone.
3.6. Wykonawcy muszą zapewnić dostawę gazu skroplonego propan – butan LPG
w terminie do 30 godzin od dokonania zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
3.7. Wielkość jednorazowej dostawy będzie wynosić ok. 4000-7000 litrów.
3.8. Wymagany termin płatności: 30 dni.
3.9. Dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże
zapewniające hermetyzację przy zlewaniu gazu skroplonego propan – butan LPG do
zbiorników Zamawiającego.
3.10. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości
(orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego gazu. Orzeczenie musi zawierać
podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być zaopatrzone w datę
wykonania badań.
3.11. Zamawiający zaakceptuje jako dokument zamienny do świadectwa jakości,
o którym mowa w pkt. 3.10, przekazywanie przy każdej dostawie deklaracji jakości
wystawianej przez Dostawcę zawierającej następujące informacje: nazwa i adres
Dostawcy; data wystawienia; nazwa wyrobu; data załadunku; środek transportu;
terminal, z którego odbył się załadunek; podstawa klasyfikacji (normy jakościowe,
którym LPG odpowiada); parametry jakościowe LPG: liczbę oktanową (MON),
całkowitą zawartość dienów, siarkowodorów, zawartość siarki, działanie korodujące
na płytce miedzianej, pozostałość po odparowywaniu, względna prężność par,
temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa, zawartość
wody, zapach; podpis wystawcy deklaracji; podpis kierowcy.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1.

Termin realizacji
31.12.2018r.

zamówienia:

sukcesywnie

od

dnia

01.01.2018r.

do

dnia

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na
obrót paliwem stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia, uznaje się dostawy paliw o wartości min. 200.000,00 zł brutto.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- warunek ten będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
5.3. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który podlega na zdolnościach innych podmiotów udowodni
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.
c) Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
d) 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.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego :
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną zgodnie
z pkt 5.2. ppkt. a, b i c niniejszej SIWZ.
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
(załącznik 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 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.
g) Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp
w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczność o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
h) 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, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio9 oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5.4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego

wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania
warunków udziału w postępowaniu, będą podlegać wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązani są
oni wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W przedmiotowym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
6.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub art. 24 ust 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawione szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawione 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.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakazu ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.3. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt 6.3. niniejszej
SIWZ nie dotyczy Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakazu ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
6.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

7.1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do
SIWZ.
7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:
a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy

te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu. Dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy paliw o wartości min.
200.000,00 zł brutto.
Uwaga. Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu
wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 2.000.000,00 zł.
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) aktualny odpis 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 publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579)
b) aktualne
zaświadczenie
właściwego
Naczelnika
Urzędu
Skarbowego,
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) aktualne zaświadczenie 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 m-ce przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym
Wykonawcą
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 7.2.:
7.5.1. pkt 7.3. ppkt. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 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, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.6. Dokumenty o których mowa w pkt 7.5.1. lit. a powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym
mowa w pkt 7.5.1. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert.
7.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1.
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.6. stosuje się
odpowiednio.
7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
7.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim
powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.
7.10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów
wymienionych w pkt 7.1. zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących
wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
7.12. Formy składania dokumentów:
7.12.1. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii, poświadczonej przez Wykonawcę <za zgodność
z oryginałem>.
7.12.2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.,
poz. 1126).

8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zmawiający i Wykonawcy
przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
8.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw, zobowiązań innych
podmiotów
oraz
uzupełnień,
złożonych
na
wezwanie
Zamawiającego,
a także oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
8.4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający będzie
porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie za pomocą faxu lub drogą
elektroniczną.

8.5. W związku z często słabą czytelnością pism przysyłanych do Zamawiającego faksem,
treść zapytań do niniejszej SIWZ prosimy przesłać również drogą pocztową.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert –
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.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona
na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią
udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
8.12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku dokonanych zmian
w SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz
niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę kompleksową. Złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
11.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11.3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
11.4. Zaleca się aby oferta została złożona na formularzu ofertowym dołączonym do
SIWZ.
11.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela
Wykonawcy
wymaga
dołączeni
do
oferty
właściwego
pełnomocnictwa wskazującego jednoznacznie uprawnienie do podpisywania oferty
i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
11.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski, winien
być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego na język polski. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.7. Cena podana w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z dwoma miejscami po
przecinku.
11.8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
11.9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
11.10. Zaleca się aby strony oferty były trwale spięte i kolejno ponumerowane.
11.11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
11.12. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.13. Składana oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym
Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
11.14. Formularz ofertowy wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami
powinien być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej

SIWZ.
11.15. Na ofertę składają się: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz
ofertowy”, oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
11.16. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu, np.
kopercie. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający bezśladowe otworzenie i zaadresowane jak niżej:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola
Oferta w przetargu nieograniczonym na zamówienie:
„Sukcesywna dostawa gazu skroplonego propan – butan LPG
do Stacji Paliw zlokalizowanej w Placówce PKS w Janowie Lubelskim
przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25D
dla PKS w Stalowej Woli S.A.
NIE OTWIERAĆ przed: 24.11.2017r. Godz. 10:00
11.17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem omyłki pisarskiej
i rachunkowej.
11.18. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny – zgodnie z ustawą Pzp (art. 87 ust. 2),
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
11.19.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania, muszą być wydzielone i oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – poufne”. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 i 5 ustawy Pzp.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa zaleca się umieścić ma końcu
oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę pisemną należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie na
adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30
w terminie do 24.11.2017r. do godz. 09:30
12.2. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
12.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZAMIANA
OFERTY”. Koperty oznaczone „ZAMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30 w świetlicy (pok. nr 2).

12.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
W razie nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający (na pisemny
wniosek) prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert (Art. 86, ust. 5 ustawy
Pzp).
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.7.

Podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest
wypełnienie „Formularza ofertowego” - Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych
zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.
13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa niniejszej SIWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
13.3. Proponowana cena w ofercie powinna być:
ceną hurtową netto/litr dla województwa lubelskiego opublikowaną na stronie
internetowej
www.orlengaz.pl w dniu 20.10.2017r. wraz z udzielonym
upustem w PLN netto/litr.
Rzeczywistą cenę paliwa w fakturach wystawianych przez Wykonawcę dla PKS
w Stalowej Woli S.A. będzie stanowić cena hurtowa netto/litr dla województwa
lubelskiego ustalona wg ostatniej publikacji na stronie internetowej
www.orlengaz.pl jako obowiązująca w dniu dostawy paliwa, pomniejszona
o upust w PLN netto/litr zaoferowany w ofercie i powiększona o VAT wg wzoru:
C brutto po upuście = (C netto - upust)+VAT.
13.4. Upust cenowy podany w ofercie jest wartością stałą w całym okresie realizacji
zamówienia i nie może on podlegać jakimkolwiek zmianom.
13.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
13.6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
13.7. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek
VAT. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi
przepisami, należy do Wykonawcy.
13.8. Cena brutto oferty, określona w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
13.9. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek poinformować
Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie
Zamawiającego obowiązku podatkowego. Musi on także wskazać nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, dla którym dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego

powstania, oraz wskazać wartość bez kwoty podatku. W przypadku niepodania
przez Wykonawcę tych informacji lub błędnej informacji, że wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
13.10. Rozliczenie finansowe z Zamawiającym będzie następowało za faktyczną dostawę
paliwa na zasadach określonych w umowie.
13.11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w projekcie umowy.
13.12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą za dostarczone paliwo
w walucie innej niż PLN.
13.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego
zamówienia.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
14.1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
14.1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
14.1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
14.2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
14.2.1. cena brutto – waga 95%
14.2.2. czas dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania –waga 5%
14.3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich
kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po
przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym Wykonawcom będzie się
odbywać wg następujących zasad:
14.3.1. CENA – ocenie zostanie podana cena brutto oferty za wykonanie
zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana
w Formularzu ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium
zostanie obliczona wg wzoru:
Liczba punktów = [(cena ofertowa minimalna : cena badanej oferty) x 100 pkt] x 95%

14.3.2. CZAS DOSTAWY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA – ocena w zakresie tego
kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego
i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy:
Należy podać pełną liczbę godzin w zakresie: minimum 18 godzina –
maksimum 30 godzin
Liczba

punktów = [(zaproponowany najkrótszy czas dostawy wynikający
ze złożonych ofert : czas dostawy badanej oferty) x 100 pkt] x 5%

14.3.3. OCENA ŁĄCZNA
P = Pc + Pd
P – liczba punktów przyznana w ofercie
Pc – liczba punktów za cenę podaną w ofercie
Pd – liczba punktów za czas dostawy
14.4.

Oferta,

która

uzyska

najwyższą

ilość

punktów

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą, natomiast pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.
14.5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
14.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
14.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i
została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
15.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
15.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
15.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności;
15.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia.
15.4.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje określone w ustawie Pzp art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 na własnej stronie
internetowej.

15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie
zamówienia
publicznego,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy Pzp.

15.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
15.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem 5 – dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta.
15.8. Jeżeli do wykonania części zamówienia, Wykonawca użyje podwykonawców,
wówczas przed podpisaniem umowy należy przedłożyć imienny wykaz
„podwykonawców” (z podaniem nazwy firm i ich siedzib) oraz zakres rzeczowy
i finansowy przekazanej im do wykonania części zamówienia.
15.9. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem.
15.10. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
15.11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
16.1. Na dzień przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej
brutto.
16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
16.3. Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. 2016 poz. 359).
16.4. Z treści dokumentu zabezpieczenia wniesionego w innej niż w pieniądzu
dopuszczalnej formie, musi jednoznacznie wynikać, iż Gwarant wypłaci kwotę
zabezpieczenia Zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde
uzasadnione żądanie, tj. w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
16.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
16.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
16.7.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.3. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
16.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
17.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na realizacje niniejszego
zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ.
17.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla
całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
17.3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy
oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 8 wzoru umowy.
17.4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
17.5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca,
jak i Zamawiający.

18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. W myśl ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy
a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w zakresie
określonym w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie,
b) Skarga do sądu.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
- odrzucenia oferty,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą
ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu
lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

18.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
18.6. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. UMOWA RAMOWA
19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
20.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA
21.1.

W postępowaniu nie jest przewidziany
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

wybór

najkorzystniejszej

oferty

22. WALUTY OBCE
22.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą za dostarczone paliwo
w walucie innej niż PLN.
23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
23.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. POZOSTAŁE INFORMACJE
24.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania,
ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
24.2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie
biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia
publicznego, a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego,
o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu
zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy.
24.3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
24.3.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego
wniosku;
24.3.2 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych
dokumentów;
24.3.3 Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika
Zamawiającego;
24.3.4 Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych
ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu;
24.3.5 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy – urzędowania.
24.4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników

pocztą lub faksem z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie
kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
24.5. Kopiowanie dokumentów w związku
Zamawiający wykonuje odpłatnie.
24.6.

z

ich

udostępnieniem

Wykonawcy,

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

25. ZAŁĄCZNIKI
Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz ofertowy

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

5

Wzór umowy

6

Wykaz dostaw

