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Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający”- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
„SIWZ"- niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„uPzp”- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.).
„Zamówienie”- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym, a
wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 oraz w załącznikach do
SIWZ.
„Wykonawca”- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30,
tel. (12) 291-48-06, fax.(12) 291-48-05
www.zgk.wieliczka.eu
adres poczty elektronicznej: zgk@wieliczka.eu
Godziny pracy poniedziałek – piątek 700 – 1500
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot, o
których mówi art. 11. ust. 8 uPzp – zgodnie z art. 39 uPzp. Do niniejszego postępowania stosuje się
przepisy dotyczące dostaw.
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa. uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680) w planowanej ilości ON 110 000
litrów.
b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113,poz. 1211
z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego
identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców,
służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego, olejem napędowym.
c) lokalizacja zbiornika – na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o. ul.
Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka.
Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden
litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu
16.11.2016 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym
na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 3,36 zł/l.
Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich
jak:
- dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego,
- użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych,
- oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego
zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione

przez Zamawiającego.
Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi
tankowania pojazdów/sprzętu.
3.2. Wydzierżawienie, dostawa i instalacja zbiornika oleju napędowego z dystrybutorem.
1. Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony
do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z
dystrybutorem do tankowania.
Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych
warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne
zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska
naturalnego.
2. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do
14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2016 r. Zbiornik musi posiadać
ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru
technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym
badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR,
SANEPID-u, PIP, BHP).
3. Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed
dostępem osób niepowołanych.
4. Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju
napędowego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie kierowcom
(operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących
lub równoważnych.
5. Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania.
3.3. Zarządzanie paliwem.
1. Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 14.00 w dni robocze.
2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokajania
potrzeb Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, lecz bez odrębnego
zamówienia Zamawiającego.
3. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika
magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy, w porozumieniu z Zamawiającym.
4. O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co
najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
5. Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
6. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu umowy.
CPV:
09 13 41 00-8 – olej napędowy
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie:
- planowane rozpoczęcie: od dnia sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego posadowienia
zbiornika magazynowego i podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r.
- planowane zakończenie: 31.12.2017 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1) nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
5.1.2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną
koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym-koncesji na obrót paliwami ciekłymi
(olejem napędowym).
5.1.2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
5.1.2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej: – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 uPzp
6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
6.1.1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
6.1.2) 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 20 10 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
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
6.1.3) 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 6.1.2;
6.1.4) 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;
6.1.5) 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 obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6.1.6) 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;
6.1.7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6.1.8) 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;
6.1.9) 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;
6.1.10) 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);
6.1.11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.1.12) 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 lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2. Dodatkowo zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, wyklucza 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.).
6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
6.3.1) w przypadkach, o których mowa w pkt 6.1.2 lit. a–c i pkt 6.1.3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 6.1.3 lit. a–c, 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;
6.3.2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 6.1.2. d i pkt 6.1.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. Pkt 6.1.2 lit. d,
b) w pkt 6.1.4,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
6.3.3) w przypadkach, o których mowa w pkt 6.1.7 i 6.1.9 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6.3.4) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.3.5) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.11. jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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. Przepisu
zdania pierwszego 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.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 uPzp.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp (6.1.8. SIWZ), przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W/w dotyczy również
odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
7.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru formularza stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.
7.1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak
wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
7.1.2) 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ.
7.2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:
7.2.1) Formularza oferty – wypełnionego i podpisanego Formularza oferty sporządzonego na
podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
7.2.2) Oświadczenia o podwykonawcach – wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców sporządzone na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ. Niezłożenie do oferty w/w oświadczenia jest rozumiane przez Zamawiającego, że
Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy.
7.2.3) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy;
7.2.4) Stosownego pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
7.3. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, (pkt 13.4 nin. SIWZ)
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
potwierdzających:

7.4.1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
7.4.1.1) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- 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. Dokument ma potwierdzać, że Wykonawca posiada aktualną
koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym - aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi (olejem napędowym).
7.4.2) Spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, t.j.: Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie
w/w wymagań.
7.4.3) Brak podstaw wykluczenia, to jest:
7.4.3.1) 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;
7.4.4) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie o którym
mowa w pkt 7.4. nin. SIWZ, w odniesienia do tych podmiotów dokumentu o którym mowa
w pkt 7.4.3.1. nin. SIWZ.
7.4.5) 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,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.7. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
7.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.3.1 – 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.
7.8.1) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7.8.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o
którym/ych mowa w pkt 7.8., 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. Przepis pkt 7.8.1. stosuje się.
7.8.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 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. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt 7.4.1., 7.4.3, i 7.8, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
pkt 7.4.1., 7.4.3, i 7.8, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
uPzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.12. Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
7.13. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne
niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.12 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
7.14. 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.
7.15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
7.16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.18. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.10, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7.19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.19.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
7.19.2) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału, lub też kserokopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7.19.3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.19.4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.19.5) W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą
jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
7.20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. Poz. 352).
7.21. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Jan Wandas, Robert Ptak, zgk@wieliczka.eu, tel. 12 278 17 66.
8.4. Zgodnie z w/w zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za
pośrednictwem telefonu.
8.5. Przez oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację przesłaną drogą elektroniczną,
Zamawiający rozumie przesłany skan oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
sporządzonego/ej pisemnie i podpisanego/ej przez osobę uprawnioną. Strona, która otrzymuje
oświadczenie, wniosek zawiadomienie lub informację drogą elektroniczną lub faksem,
zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia ich
otrzymania.
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu
terminu składania ofert.
10.2. 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 przygotowania oferty
11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.2. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji;
11.3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
11.4. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu

nieścieralnego nośnika pisma;
11.5. Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, ułożyć
w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
11.6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w
oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie należy załączyć do
oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz
w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany;
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem art. 93 ust. 4 uPzp;
11.8. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie
składania ofert, że nie mogą być one udostępnione oraz w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanową tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
11.9. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem:
Oferta na zadanie:

Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie
dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2017
Nie otwierać przed dniem ……………….… godz. ……………….
12. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
12.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu opisanego jak w
punkcie 12.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
12.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w punkcie 12.1.
12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 uPzp) – www.wieliczka.eu.
12.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 uPzp stosuje się odpowiednio.
12.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
13.1. Oferty należy składać do dnia 24.11.2016 r. do godz. 09:50 w Sekretariacie Prezesa Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny
opóźnienia (art. 84 ust. 2 uPzp). Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie art. 84 ust. 2
uPzp tj. zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzaniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem „ZMIANA” lub "WYCOFANIE".
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 r. o godz. 10:00 w Gabinecie Prezesa Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10. Otwarcie
ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w
pierwszej kolejności, a dane z ofert, które dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane. W
pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny, warunków płatności faktur oraz terminu
wykonania zawartych w ofertach.
13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, warunków płatności faktur oraz terminu wykonania zawartych w ofertach.
13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawienia w ofercie oczywistych omyłek
pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ nie
powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę
którego oferta została poprawiona.
14. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (art. 89 ust.1 uPzp):
14.1. jest niezgodna z ustawą;
14.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp;
14.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
14.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
14.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
14.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
14.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp;
14.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
14.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
14.10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
14.11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
14.12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15. Unieważnienie postępowania
15.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (art. 93 ust. 1 uPzp):
15.1.1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
15.1.2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
15.1.3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 uPzp zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
15.1.4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
15.1.5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
16.1. Obliczona cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji dostawy oleju
napędowego i przekazanego w dzierżawę zbiornika magazynowego i musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki i wartości podatku VAT.
16.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
16.3. Cena oleju napędowego winna być wyliczona według następującego przepisu:
cena hurtowa jednostkowa netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie
www.orlen.pl która ogłoszona na dzień 16.11.2016 r. wynosi 3,36 zł/l minus upust
wyrażony w zł, pomnożona przez 110 000 litrów i powiększona o podatek VAT.
16.4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ceny
hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN,
zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa do
Zamawiającego, pomniejszonej o udzielony upust wyrażony w zł i powiększonej o podatek od
towarów i usług VAT.
16.5. Na cenę dzierżawy zbiornika magazynowego składa się miesięczna opłata
uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zadania (m.in. instalacja i utrzymanie
zbiornika), powiększona o podatek VAT pomnożona przez 12 miesięcy.
16.6. Podana przez wykonawcę w Formularzu oferty wysokość upustu wyrażona w procentach (%)
od ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN
ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa - nie
ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.
W przypadku omyłek rachunkowych, Zamawiający dokona poprawy w oparciu o upust stały
zaoferowany przez Wykonawcę i wyrażony w %.
Cena brutto całego zamówienia stanowi sumę ceny brutto ON i całkowitej opłaty brutto dot.
dzierżawy zbiornika.
Paliwo będzie fakturowane w temperaturze referencyjnej 15ºC.
16.7. Ceną brutto całego zamówienia jest suma ceny oleju napędowego (pkt 16.3. SIWZ) oraz ceny
dzierżawy zbiornika magazynowego (pkt 16.5. SIWZ) i będzie będzie brana pod uwagę przez
Komisję Przetargową w trakcie oceny ofert oraz w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. O
ile Wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza na ofercie, że
nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług.
Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą
prowadzone będą w PLN.

16.8. „Upust stały” wyrażony w % od ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem
sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl,
obowiązującym w dniu dostawy paliwa jest stały, niezmienny i będzie stosowany do
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przez cały okres wykonywania
zamówienia.
16.9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – według zał. nr 1 do SIWZ.
16.10. W przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
16.11. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotna część składowa wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa, od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Z 2015 r. poz 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 16.4.
zdanie pierwsze, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w pkt. 16.4. zdanie pierwsze.
16.12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
16.13. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
17.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta złożona z najniższą ceną. Ocenie ofert podlegają tylko
oferty niepodlegające odrzuceniu.
17.2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto całego
zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe
oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość

punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Najniższa cena wśród złożonych ofert
An

=

x 100 pkt
Cena zaproponowana przez wykonawcę

An – liczba punktów przyznana ofercie „n”
n – numer oferty
Kryterium oceny ofert wskazane wyżej będzie stosowane przez Zamawiającego zarówno do
oceny oferty o której mowa w art. 24aa. uPzp, jak i do wyboru oferty najkorzystniejszej o której
mowa w art. 91 ust. 1 uPzp.
18. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy
18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
18.1.1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny ofert.
18.1.2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
18.1.3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 uPzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
18.1.4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
18.1.5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
18.1.6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
18.1.7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 uPzp, informacja, o której mowa pkt 18.1.2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
18.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.1.1 i 18.1.5 – 18.1.7, na stronie
internetowej.
18.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
18.5. Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana nastąpi
zgodnie z art. 94 uPzp.
18.6. Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z projektem umowy, będącą
załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową. Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowiązany jest:
18.6.1) przedstawić umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą
w postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
18.7. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże dane niezbędne do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej w formacie xls
wygenerowanym w programie OpenOffice Calc oraz kserokopie niezbędnych dokumentów.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Warunki zmian zawartej umowy
20.1. Warunki zmian zawartej umowy reguluje art. 144 uPzp.
20.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty określając zakres, charakter i warunki
wprowadzonych zmian:
20.2.1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
20.2.2) prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców,
20.2.3) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur
administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem
dodatkowych uzgodnień lub decyzji),
20.2.4) zmniejszenie ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla
zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
20.2.5) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej
umowy do nowych uregulowań prawnych.
21. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Zamówienia udzielane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
24. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
25. Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między zamawiającym i
wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawca będą się odbywać w PLN.
26. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej.
27. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Informacja dotycząca zatrudnienia osób wymienionych w art 29 ust. 4 uPzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.
29. Grupy kapitałowe
29.1. Definicja pojęcia „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów – są to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
29.2. Definicja pojęcia „przedsiębiorca” zgodnie z ustawą z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o

swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę , w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencje oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
29.3. Definicja pojęcia „przejęcie kontroli” zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - są to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na
innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
29.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
30. Wymagania dotyczące podwykonawców
30.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
30.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
30.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
31.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
31.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
31.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
31.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
31.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
31.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w BZP lub SIWZ na stronie internetowej.
31.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 31.5 i 31.6. SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
31.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
31.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
31.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
31.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
31.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
31.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
31.14. W sprawach nieuregulowanych w pkt 31 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g uPzp.

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o podwykonawcach
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
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