
Ostrów Wielkopolski, dnia 5 marca 2015 r.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski

www.pks.ostrowwlkp.pl, e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl

tel.: 62-735-07-00, fax: 62-736-69-72

zaprasza do składania ofert

w ramach postępowania

o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego

na sukcesywne dostawy oleju napędowego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
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I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Nazwa  (firma)  zamawiającego:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Adres zamawiającego: ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
3. Czas pracy pracowników administracji: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony, przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1481),

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Dz.  U.  Nr  223,  
poz. 1458),

4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż 
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert  w odniesieniu do niektórych  rodzajów 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559),

5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231),

6) rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013  r.  w  sprawie 
średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692),

7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735),

8) ogłoszenia o zamówieniu – zamówienia sektorowe, wysłanego w dniu 5 marca 2015 r. 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

9) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oleju napędowego stosowanego w pojazdach 
wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, zgodnego z najnowszą edycją PN-EN 
590: Paliwa do pojazdów samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań, 
oraz  spełniającego  wymagania  jakościowe  określone  w  rozporządzeniu  Ministra 
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1058, z późn. zm.).

2. Określenie wielkości zamówienia: szacunkowo 2.100 m3 (dwa miliony sto tysięcy litrów).
3. Określenie miejsc składowania, rodzaju i objętości zbiorników:

1) ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim, zbiornik podziemny o objętości 20 m3,
2) ul. Kolejowa 1 w Sycowie, zbiornik naziemny o objętości 20 m3,
3) ul. Broniewskiego 2 w Kępnie, zbiornik naziemny o objętości 20 m3.

4. Sposób realizacji zamówienia:
1) do wskazanych w pkt III.3 miejsc składowania,
2) specjalistycznym  transportem  samochodowym  spełniającym  wymogi  prawa  

w zakresie przewozu oleju napędowego,
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3) przy  składowaniu  paliwa  do  zbiorników  naziemnych  –  transport  auto-cysterną 
wyposażoną w pompę,

4) każdorazowo  w  ilościach  uprzednio  uzgodnionych  z  zamawiającym,  przy  czym  
w ramach jednego zamówienia w ilości ok. 15 m3 (piętnastu tysięcy litrów),

5) każde  zamówienie realizowane  wraz  ze  świadectwem jakości  wystawionym  przez 
producenta dla jednorazowej dostawy.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Okres  realizacji  dostaw:  sukcesywne  dostawy  realizowane  w  okresie  obowiązywania 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  –  kolejnych  731  (siedmiuset  trzydziestu 
jeden) dni, nie wcześniej niż od dnia 20 maja 2015 r.

2. Terminy realizacji dostaw cząstkowych:
1) od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500,
2) określone  przez  zamawiającego  w  zamówieniu  przesłanym  faksem  lub  pocztą 

elektroniczną,
3) do  48  godzin  od  chwili  przesłania  zamówienia,  o  ile  zamawiający  nie  wyznaczy 

dłuższego terminu.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, nie podlegający wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 Ustawy.

2. Dokonywanie  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  nastąpi  w  drodze 
weryfikacji oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:
1) obowiązująca decyzja o udzieleniu wykonawcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
2) wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  przez  wykonawcę  głównych  dostaw 

związanych  z przedmiotem zamówienia  i  w stosunku do niego proporcjonalnych,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 
oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie 
(referencje),

3) bilans oraz rachunek zysków i strat wykonawcy stanowiące część składową ostatniego 
zatwierdzonego przez  właściwy organ sprawozdania  finansowego,  a  jeżeli  będą  to 
dokumenty  dotyczące  okresu  kończącego  się  wcześniej  niż  31.12.2014  r.  –  także 
sprawozdanie F-01 za okres do końca IV kwartału 2014 r.,

4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  
– wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) opłacona  polisa  potwierdzająca,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  
z przedmiotem zamówienia (wraz z potwierdzeniem opłacenia składki).
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2. Wykaz  dokumentów,  jakie  zobowiązani  są  dostarczyć  wykonawcy  wykazując  brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia – wg wzoru oświadczenia określonego w Załączniku nr 1,
2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  

o działalności gospodarczej dotyczące wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert,

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1 pkt 4-8 Ustawy – wystawiona nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,

6) w  wypadku  składania  oferty  przez  podmiot  wpisany  do  Krajowego  Rejestru 
Sądowego –  aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz  dokumentów,  jakie  zobowiązani  są  dostarczyć  wykonawcy  wykazując  brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy:
1) w wypadku składania oferty przez upoważnionego przez wykonawcę pełnomocnika  

– pełnomocnictwo,
2) potwierdzenie wniesienia wadium,
3) w wypadku składania oferty przez konsorcjum – umowa konsorcyjna,
4) w  wypadku  składania  oferty  przez  przedsiębiorców  występujących  jako  spółka 

cywilna – umowa spółki cywilnej,
5) oświadczenie o nie należeniu do grupy kapitałowej,  a w wypadku składania oferty 

przez  przedsiębiorcę  należącego  do  grupy  kapitałowej  –  wykaz  podmiotów 
wchodzących w skład grupy.

4. Dokumenty  wymienione  w  ust.  1-3  powinny  być  składane  w  oryginale  lub  kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii powinny być złożone:
1) pełnomocnictwo,
2) potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.

6. W  wypadku,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub  będzie  budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.
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VII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia lub dokumenty zamawiający i wykonawca zobowiązani są przekazywać 

sobie w formie pisemnej – pod rygorem nieważności,
2) oświadczenia  lub dokumenty  przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 

uważać się będzie za złożone w terminie,  jeżeli  ich treść dotrze do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1) w  sprawach  proceduralnych:  Maciej  Pietrzykowski  –  tel.  62-735-07-09,  

e-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl,
2) w sprawach związanych  z przedmiotem zamówienia:  Aleksander  Skotarski – tel.:  

62-735-07-26.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców 
wniesienia  przed  upływem terminu  składania  ofert wadium  w kwocie  70.000,00 PLN 
(siedemdziesięciu tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 
Ustawy.

3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  następujący  rachunek 
bankowy: BZ WBK S. A. O/Ostrów Wlkp. nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą do upływu 60 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zaleca się, aby wykonawca pozyskał  wszelkie informacje,  które mogą być konieczne  
do  przygotowania  oferty  i  podpisania  umowy.  Wykonawca ponosi  wyłączną 
odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji.

2. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, 
pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  z  zastrzeżeniem  wypadku  określonego  
w art. 91 ust. 5 Ustawy.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
5. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty,  w formie  

w niej określonej.
7. Ofertę należy złożyć na formularzu „OFERTA”, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 

lub w oparciu o wzór z formularza.
8. Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  przez  wykonawcę  jakichkolwiek  zmian  w  treści 

załączników do SIWZ, poza wypełnieniem właściwych pól i podpisaniem we wskazanych 
miejscach.

9. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być kolejno ponumerowana.
10. Pożądane jest, aby poszczególne karty składające się na ofertę zostały ze sobą złączone 

w sposób trwały (spięte, zszyte, zbindowane, itp.).
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11. W wypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego 
(np.  materiałów  reklamowych,  informacyjnych),  pożądane  jest,  aby  stanowiły  one 
odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

12. Wykonawca  może  wskazać,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być udostępniane. Informacje te powinny 
być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  11 ustawy z dnia 16 kwietnia  
1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (tekst  jedn.:  Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz.  1503, z późn. zm.)” i  bezwzględnie dołączone jako odrębna część,  nie złączona  
z ofertą w sposób trwały.  Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa  
w art. 86 ust. 4 Ustawy.

13. Każda  strona  formularza  „OFERTA”  oraz  co  najmniej  ostatnia  strona  każdego  
z  pozostałych  załączonych  dokumentów  powinny  zostać  podpisane  przez  wykonawcę 
albo  przez  pełnomocnika  wykonawcy.  Ponadto  dokument  „OFERTA”  powinien  być 
podpisany  we  wszystkich  rubrykach,  pod  którymi  widnieje  dopisek  „Podpis  
uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami”.  Wszystkie pozostałe strony załączonych 
dokumentów  powinny  być  co  najmniej  parafowane  przez  wykonawcę  albo  przez 
pełnomocnika wykonawcy.

14. Za  podpisanie  zamawiający  uważa  podpis(-y)  osoby(-ób)  upoważnionej(-ych) 
(umocowanej/-ych) z pieczątką(-ami) imienną(-ymi). Za parafowanie zamawiający uważa 
skróconą postać podpisu(-ów) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) (umocowanej/-ych).

15. Każda zadrukowana lub zapisana strona kopii załączanego do oferty dokumentu podlega 
poświadczeniu za zgodność z oryginałem. Poświadczenie przez wykonawcę powinno być 
opatrzone  imienną(-ymi)  pieczątką(-ami)  i  podpisem(-ami)  osoby(-ób)  
upoważnionej(-ych)  do  reprezentowania  wykonawcy  oraz  dopiskiem  „za  zgodność  
z oryginałem” lub równoznacznym (np. „za zgodność odpisu”).

16. Każda poprawka w tekście oferty powinna być dokonana w następujący sposób:
1) skreślenie błędnego zapisu w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego zapisu  

– tj. np. jedną linią ciągłą,
2) wpisanie  obok  zapisu  błędnego  (zmienianego)  –  zapisu  poprawnego,  w  sposób 

czytelny, umożliwiający jego jednoznaczne odczytanie,
3) opatrzenie poprawki: podpisem(-ami) i pieczątką(-ami) osoby(-ób) podpisującej(-ych) 

ofertę oraz aktualną datą.
17. W wypadku składania ofert przez konsorcjum, załączona do oferty umowa konsorcyjna 

powinna zawierać co najmniej:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek 

z członków konsorcjum do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,
4) zakaz  zmian  w  umowie  bez  zgody  zamawiającego  po  dokonaniu  wyboru  oferty 

złożonej przez konsorcjum.
Zamawiający  odrzuci  ofertę  złożoną  przez  konsorcjum,  które  załączy  umowę 
przedwstępną  konsorcjum  lub  umowę  konsorcjum  zawartą  pod  warunkiem 
zawieszającym.
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18. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

PKS w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o. o.
„Przetarg nieograniczony – sukcesywne dostawy oleju napędowego”

.................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

Nie otwierać przed dniem 21.04.2015 r. godz. 1210.

19. Ofertę, opisaną zgodnie z pkt X.18, należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 
XI.1-2.

20. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie powinno znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i zostać 
DODATKOWO opisane wyrazami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

21. Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

22. Całość kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin  składania  ofert:  do  21.04.2015  r.  godz.  1200 (decyduje  moment  wpływu  do 
zamawiającego).

2. Miejsce  składania  ofert:  63-400  Ostrów Wielkopolski,  ul.  Batorego  35,  I  p.,  lok.  11 
(sekretariat).

3. Termin otwarcia ofert: 21.04.2015 r. od godz. 1210.
4. Miejsce  otwarcia  ofert:  63-400  Ostrów Wielkopolski,  ul.  Batorego  35,  I  p.,  lok.  16  

(sala konferencyjna).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wyłączną walutę ceny ofertowej stanowi PLN.
2. Oferta  może  zawierać  tylko  jedną  cenę.  Cenę  i  wartość  całości  zamówienia  należy 

określić w kwotach netto.
3. Cenę jednostkową należy określić z dokładnością do 0,01 PLN (jednego grosza), zgodnie 

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  
(Dz. U. poz. 915) – z tym zastrzeżeniem, że w cenie uwzględnia się podatek akcyzowy, 
a nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

4. Zamawiający  w  trakcie  obliczenia  ceny  zamówienia  będzie  brał  pod  uwagę  cenę 
jednostkową netto  określoną  na  dzień  14.04.2015 r.  za  1  dm3 produktu  stanowiącego 
przedmiot zamówienia, określoną w dokumencie „OFERTA”.

5. Oferowana  cena  powinna  uwzględniać  wszystkie  koszty  wykonawcy,  w  tym  koszt 
transportu  przedmiotu  zamówienia  do  miejsc  jego  składowania  oraz  ewentualnie 
udzielone  rabaty  i  upusty.  Cena  oferty  będzie  traktowana  jako  ostateczna  cena,  nie 
podlegająca negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia.
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XIII.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy 
wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i  sposobu 
oceny ofert

1. Zamawiający  uznał,  że  przedmiot  zamówienia  jest  powszechnie  dostępny  oraz  ma 
ustalone standardy jakościowe.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

kryterium ceny (Kc) = 100%

               najniższa cena jednostkowa netto

       KC =                                              x 100
            cena jednostkowa netto oferty badanej

3. Ocena oferty dokonywana będzie według następujących zasad:

Suma punktów (Sp) przyznanych danej ofercie: Sp = Kc  x  100%

XIV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  
po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego

Zamawiający  nie  ustanawia  dodatkowych  formalności,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  
po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  poza 
formalnościami ustanowionymi Ustawą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  zażąda  
od wykonawcy,  którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci 
przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt VIII.3.

4. Wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy zamawiający  ustala  na  2%  
(dwa procent)  ceny brutto wyliczonej  na podstawie  wartości netto całości  zamówienia 
określonej w formularzu ofertowym.

XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy albo wzór umowy

WZÓR UMOWY

„W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 414 000 EURO  
na sukcesywne dostawy oleju napędowego, ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ............................... r. poz. ...................................................... 
oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ........................................... r. Nr ......................................................,
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w dniu  …………………………………………..…. w Ostrowie  Wielkopolskim zawarta  została  umowa  
w sprawie publicznego zamówienia sektorowego o następującej treści:

UMOWA Nr …….………………….

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółką  
z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Batorego  35,  63-400  Ostrów  Wielkopolski, 
NIP  622-010-86-88,  REGON  000617485,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377163,
którą reprezentuje:

- ...................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”
§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający sukcesywnie nabywa olej napędowy stosowany  
w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, spełniający wymagania 
jakościowe  wynikające  z  najnowszej  edycji  PN-EN  590:  Paliwa  do  pojazdów 
samochodowych  -  oleje  napędowe  -  wymagania  i  metody  badań oraz  rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1058, z późn. zm.), zwany dalej „Produktem”, 
w ilości 2.100 m3 (dwa miliony sto tysięcy litrów).

2. Wielkość zapotrzebowania Zamawiającego określona została szacunkowo i zachowaniem 
należytej  staranności,  a  Wykonawca  zrzeka  się  roszczeń  z  tytułu  szkody poniesionej  
w związku z ewentualnym przeszacowaniem ilościowym zakresu zamówienia.

§ 2
Zakres zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Produkt sukcesywnie, do następujących miejsc 
składowania – określonych każdorazowo w zamówieniu cząstkowym:
1) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim, zbiornik podziemny,
2) stacja paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie, zbiornik naziemny,
3) stacja paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie, zbiornik naziemny.

2. Wykonawca będzie  dostarczał  Produkt  na  własny koszt  specjalistycznym  transportem 
samochodowym,  każdorazowo  w  ilościach  i  do  miejsc  składowania  uprzednio 
uzgodnionych  z  Zamawiającym.  Przy  składowaniu  paliwa  do zbiorników naziemnych 
auto-cysterna służąca do transportu Produktu wyposażona będzie w pompę.

3. Wykonawca będzie dostarczał Produkt do miejsca składowania w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego,  nie  później  niż  w ciągu 48 godzin od  chwili  otrzymania  faksem lub 
pocztą  elektroniczną  zamówienia  od  Zamawiającego,  chyba,  że  Zamawiający  wskaże 
termin dłuższy. Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 
do 1500.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  każdorazowo świadectwo jakości  wystawione 
przez producenta – dla każdej cząstkowej dostawy Produktu.

5. Wielkości i terminy dostaw rejestrowane będą przez Zamawiającego oraz potwierdzone 
przez Wykonawcę w „Książce dostaw oleju napędowego”.
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6. Do  dokonywania  wpisów  w  książce  dostaw,  dotyczących  daty,  godziny  oraz  ilości 
dostarczonego Produktu są upoważnione osoby:
1) ze strony Zamawiającego: każdorazowo pracownik odbierający dostawę cząstkową,
2) ze strony Wykonawcy: każdorazowo kierowca wydający dostawę cząstkową.

§ 3
Cena

1. Cena  oleju  napędowego  Ekodiesel  w  temperaturze  referencyjnej  15oC obowiązująca  
w  dniu  14.04.2015  r.,  opublikowana  na  stronie internetowej  www.orlen.pl,  wynosi  
………. zł netto (słownie: …………..) + VAT za 1 m3, co po zaokrągleniu do 1 grosza stanowi 
………. zł netto (słownie: …………..) + VAT za 1 dm3.

2. Cena  za  1  dm3 Produktu  w  temperaturze  rzeczywistej  określona  przez  Wykonawcę  
w trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dzień  14.04.2015  r. 
wynosi ………. zł netto (słownie: …………..) + VAT.

3. Stosowana w trakcie realizacji zamówienia cena netto za 1 dm3 Produktu w temperaturze 
rzeczywistej będzie obliczana w następujący sposób:

C = O – (Op – Cp)
gdzie:
C – cena jednostkowa (za 1 dm3) netto (bez VAT) za daną dostawę cząstkową Produktu
O – cena oleju napędowego PKN Orlen za 1 dm3 po zaokrągleniu do 1 grosza, stanowiąca 

 1/1000 część ceny PKN Orlen za 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w temperaturze 
 referencyjnej  15oC  obowiązującej  w  dniu  dostawy  cząstkowej,  opublikowanej  
 na stronie internetowej www.orlen.pl

Op – cena PKN Orlen za 1 dm3 oleju napędowego w dniu 14.04.2015 r. po zaokrągleniu  
 do 1 grosza (zgodnie z § 3 ust. 1 umowy)

Cp – cena za 1 dm3 Produktu określona na dzień 14.04.2015 r. (zgodnie z § 3 ust. 2 umowy)

4. W trakcie zaokrąglania cen PKN Orlen (§ 3 ust. 1 i 3) stosowane będą następujące zasady:
1) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  1  do  4,  zaokrąglenie  nastąpi  

z niedomiarem (w dół),
2) jeśli odrzucaną cyfrą będzie któraś z cyfr od 6 do 9, zaokrąglenie nastąpi z nadmiarem 

(w górę),
3) jeśli odrzucaną cyfrą będzie cyfra 5, zaokrąglenie nastąpi w stronę do cyfry parzystej 

albo do cyfry 0.
4. Ceny określone w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty Wykonawcy, w tym 

koszty  dostawy Produktu  do  punktów odbioru  wyznaczonych  przez  Zamawiającego,  
a także marżę Wykonawcy.

§ 4
Forma i termin płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do płacenia przelewem za dostarczony Produkt, w terminie 
30 dni, z zastrzeżeniem ust. 2-3.

2. Za Produkt dostarczony Zamawiającemu w okresach od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. 
oraz od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. termin płatności wynosi 60 dni.

3. Za Produkt dostarczony Zamawiającemu w okresach od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r. 
oraz od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r. termin płatności wynosi 45 dni.

4. Bieg  terminu  płatności  rozpoczyna  się  z  chwilą  dostarczenia  faktury  Zamawiającemu 
przez Wykonawcę faksem, e-mailem lub pocztą.
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5. Zamawiający  płaci  za  faktycznie  dostarczoną  ilość  Produktu,  zgodnie  z  dokonanym 
pomiarem (bez kompensacji do temperatury referencyjnej 15°C).

6. Jako  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  datę  złożenia  polecenia  przelewu  w  banku 
Zamawiającego.

7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
8. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5
Procedura przekazywania oleju napędowego

1. Przed przyjęciem Produktu Zamawiający każdorazowo będzie:
1) pobierać próbkę Produktu,
2) dokonywać pomiaru gęstości i temperatury pobranej próbki Produktu.

2. Próbkę Produktu Zamawiający oznaczy metką, którą umieści na butelce pomiarowej.
3. Próbki  plombowane  będą  przez  pracownika  Wykonawcy  w  obecności  pracownika 

Zamawiającego.  Odmowa  plombowania  dokumentowana  będzie  wpisem  do  „Książki 
dostaw  oleju  napędowego”  i  podpisana  przez  pracownika  Zamawiającego  i  kierowcę 
Wykonawcy.  W takim wypadku próbkę plombuje Zamawiający,  a Wykonawca w toku 
ew.  postępowania  reklamacyjnego  nie  będzie  kwestionował  prawidłowości 
zabezpieczenia ani pochodzenia próbki.

4. Próbki przechowywane będą przez Zamawiającego w:
1) stacji paliw w Ostrowie Wielkopolskim – przez okres 8 kolejnych dostaw,
2) magazynie paliw w Sycowie – przez okres 5 kolejnych dostaw,
3) magazynie paliw w Kępnie – przez okres 5 kolejnych dostaw.

5. Ilość  dostarczonego  Produktu  przyjmowana  będzie  w  temperaturze  rzeczywistej,  
na podstawie wskazań licznika cysterny paliwowej posiadającego świadectwo legalizacji 
wystawione  nie  wcześniej  niż  dwanaście  miesięcy  przed  dostawą  cząstkową,  
a w razie braku takiego świadectwa – na podstawie pomiaru listwą pomiarową oraz tabeli 
przeliczeniowej danego zbiornika. Przy każdej dostawie Produktu Wykonawca przedkłada 
świadectwo legalizacji cysterny.

6. Przy każdej dostawie Produktu Wykonawca przedkłada atest jakości. W razie braku atestu 
Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy Produktu.

7. Każdorazowo z przyjęcia dostawy Produktu dokonywany będzie wpis w „Książce dostaw 
oleju napędowego”.

§ 6
Warunki reklamacji

1. Zamawiający po stwierdzeniu otrzymania dostawy Produktu złej jakości powiadomi 
niezwłocznie  Wykonawcę  telefonicznie  i  faxem,  potwierdzając  zgłoszenie  w  formie 
pisemnej listem poleconym wystosowanym w ciągu 2 dni od dnia dostawy.

2. Reklamacja powinna zawierać:
1) dokładny opis wady,
2) oznaczenie dostawy,
3) opis dokumentu dostawy,
4) numer i datę zamówienia,
5) protokół różnic podpisany przez przedstawicieli stron przy odbiorze reklamowanego 

Produktu lub wynik badania laboratoryjnego.
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć i, nie później niż w terminie 2 dni  

od  otrzymania  faksem  reklamacji,  przesłać  Zamawiającemu  faksem  odpowiedź  
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na  złożoną  reklamację,  a  także  potwierdzić  fax  drogą  pocztową  listem  poleconym.  
W  razie  nie  dotrzymania  tego  terminu  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  będzie  miał 
prawo traktować złożoną reklamację jako uznaną.

4. W razie uznania reklamacji:
1) Wykonawca  bez  dodatkowego  wezwania  zastosuje  przy  kolejnej  dostawie  rabat 

cenowy w wysokości 5% ceny netto reklamowanej dostawy,
2) Zamawiający może żądać w terminie 5 dni od uznania reklamacji wymiany na koszt 

Wykonawcy zakwestionowanej dostawy Produktu na inną.
5. W  razie  powstania  u  Zamawiającego,  w  wyniku  użytkowania  Produktu  złej  jakości, 

pochodzącego  z  zakwestionowanej  dostawy  zrealizowanej  przez  Wykonawcę,  oraz 
uznania  reklamacji  tej  dostawy  przez  Wykonawcę,  szkody  przewyższającej  kwotę 
wynikającą  z  ust.  4  pkt  1,  Zamawiający  może  żądać  naprawienia  szkody  w  pełnej 
wysokości,  dokumentując  jednocześnie  w  formie  ekspertyz  technicznych  przyczyny 
szkody i w formie faktur jej wysokość.

6. W  wypadku  uznania  reklamacji,  koszty  badań  laboratoryjnych  Produktu  zwraca 
Wykonawca.

§ 7
Skutki niedotrzymania postanowień umownych

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym w wypadku, gdy:
1) wszczęte zostanie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) Wykonawca  wystąpi  z  żądaniem  otwarcia  postępowania  celem  zawarcia  układu  

z wierzycielami,
3) Wykonawca nie dopełni istotnych postanowień niniejszej umowy, w szczególności  

w razie, gdy:
a) nie  zachowa  ciągłości  dostaw  Produktu,  w  szczególności  zajdzie  wypadek 

powtarzania się naruszania umówionych terminów dostaw,
b) w trakcie trzech dostaw dostarczy Produkt o parametrach niezgodnych z normami 

wskazanymi w umowie, co zostanie potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.
2. W wypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia,  
w którym upływa umowny czas dostawy określony w § 2 ust.  3. W razie powstania  
u  Zamawiającego  szkody  przekraczającej  wysokość  ustalonej  kary  umownej, 
Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  odszkodowania  w  wysokości  poniesionej 
szkody.

3. W  wypadku  nieterminowej  zapłaty  za  dostarczony  Produkt,  Wykonawca  ma  prawo  
do egzekwowania odsetek ustawowych.

4. Wykonawca  ma  prawo  wstrzymać  realizowanie  dostaw  tylko  i  wyłącznie  w  razie 
pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą za co najmniej cztery dostawy 
Produktu (tj. cztery zrealizowane pisemne zamówienia cząstkowe). Sankcji z ust. 2 nie 
stosuje  się,  jeżeli  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  faksem  o  skorzystaniu  
z przysługującego mu prawa do wstrzymania  realizacji  dostaw najpóźniej  w terminie  
24 godzin od otrzymania zamówienia na dostawę cząstkową.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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2. Strony potwierdzają wzajemnie,  że przed podpisaniem niniejszej  umowy Wykonawca  
w  formie  dopuszczonej  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości 
.......................................... PLN  (............................................................................................................................... ........./100),  
co stanowi 2%  ceny brutto wyliczonej na podstawie  wartości netto całości zamówienia 
określonej w formularzu ofertowym powiększonej o podatek od towarów i usług zgodnie 
z aktualnie obowiązującą dla Produktu stawką.

3. Wniesione  w  pieniądzu zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  Zamawiający 
będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci Wykonawcy  
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.

4. W trakcie  realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w terminie  
30  dni  od  daty  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie 
wykonane.

§ 9
Siła wyższa

1. W  wypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej”  uniemożliwiają  chwilowe  wykonanie 
któregokolwiek  z  zobowiązań  umownych,  którejkolwiek  ze  stron  umowy,  bieg 
określonych  terminów  realizacji  zobowiązań  umownych  będzie  zawieszony  na  czas 
trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2. W  wypadku,  gdy  którakolwiek  ze  stron  nie  jest  w  stanie  wywiązać  się  ze  swych 
zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona powinna zostać 
poinformowana o tym fakcie w formie pisemnej, w ciągu nie więcej niż 14 dni od daty 
zaistnienia w/w okoliczności.

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się 
ze swych zobowiązań umownych, strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy 
w całości lub części.

§ 10
Poufność informacji

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania jako poufnych informacji  
o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i prawnym – bez względu na ich 
nośnik  –  jakie  od  siebie  uzyskają,  a  także  innych  osób  związanych  z  wykonaniem 
niniejszej umowy.

2. Poufność dotyczy wyłącznie tych informacji wskazanych przez stronę niniejszej umowy, 
które  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) – co do których złożone zostanie zastrzeżenie, że nie 
mogą być one udostępniane innym podmiotom. Poufność nie obejmuje tych informacji, 
które są jawne w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  dotyczą  prawnego  obowiązku  udzielania 
niezbędnych informacji organom administracji publicznej oraz osobom uczestniczącym  
w wykonywaniu umowy.
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§ 11
Arbitraż

1. W  wypadku  powstania  sporów  na  tle  zawartej  umowy  strony  zobowiązują  się  
w pierwszym etapie do ich polubownego rozstrzygnięcia.

2. W  wypadku  niemożności  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  w  sposób  określony  
w ust. 1, strony poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 12
Inne postanowienia

1. Umowa zostaje zawarta na okres ................................................................. (zgodnie z pkt IV.1 SIWZ).
2. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy pod rygorem nieważności  wymagają 

formy  pisemnego  aneksu.  Niedopuszczalne  są  istotne  zmiany  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z  późn.  zm.).  Ponadto  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  
w przypadku braku możliwości finansowania zamówienia, w szczególności przekroczenia 
kwoty 6.846.000,00 PLN (sześciu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy złotych) 
stanowiącej  sumę  wartości  netto  dostaw  cząstkowych.  W  powyższych  przypadkach 
Wykonawca zrzeka się roszczeń z tytułu ewentualnie poniesionej szkody i może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustaw: 
Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca”

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia Wykonawcy  przysługują  środki  ochrony 
prawnej określone w Ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie – w ustawie z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 
z późn. zm.).

XVIII. Inne istotne postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień uzupełniających,  o  których  mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 7 i art. 134 ust. 6 pkt 4 Ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający  nie  przewiduje  powierzenia  wykonania  części  zamówienia 

podwykonawcom.
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8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy 
oraz pkt X.12.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający:

1) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,
3) zamieścił na własnej stronie internetowej,
4) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

12. Zamawiający  udostępnia  SIWZ  na  swojej  stronie  internetowej  od  dnia  publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu 
składania ofert.  Wykonawca może wystąpić do zamawiającego o przesłanie mu SIWZ 
drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym w terminie 5 dni lub wręczenie jej w siedzibie 
zamawiającego, za opłatą pokrywającą koszty druku oraz przekazania. Opłata wynosi:
1) 20,00 zł + VAT – w razie wystąpienia do zamawiającego o przesłanie SIWZ drogą 

pocztową za zaliczeniem pocztowym,
2) 10,00 zł + VAT – w razie wręczenia SIWZ w siedzibie zamawiającego.

13.W zakresie  nie  uregulowanym niniejszą  SIWZ obowiązują  przepisy Ustawy,  przepisy 
wykonawcze  do  Ustawy  oraz  subsydiarnie  inne  przepisy  prawa  powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  wykonawcy  biorącego  udział  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  oleju  napędowego,  ogłoszonym  przez 
Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego 
postępowania na podstawie następujących przesłanek:

1) otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości w stosunku do wykonawcy, chyba, że po 
ogłoszeniu  upadłości  zawarto  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego,

2) zaleganie  przez  wykonawcę  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  
na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem wypadków gdy uzyskano 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) prawomocne  skazanie  osoby  fizycznej  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  
z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób 
wykonujących  pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

4) prawomocne skazanie wspólnika spółki jawnej za przestępstwo popełnione w związku 
z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób 
wykonujących  pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) prawomocne  skazanie  partnera  lub  członka  zarządu  spółki  partnerskiej  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,

6) prawomocne  skazanie  komplementariusza  spółki  komandytowej  oraz  spółki 
komandytowo-akcyjnej  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  
w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) prawomocne skazanie urzędującego członka organu zarządzającego osoby prawnej  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, 
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przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,

8) orzeczenie przez sąd wobec podmiotu zbiorowego zakazu ubiegania się o zamówienia, 
na  podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary,

9) prawomocne skazanie wykonawców będących osobami fizycznymi za przestępstwo, 
o  którym  mowa  w  art.  9  lub  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) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku,

10) prawomocne skazanie wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego  członka  organu  zarządzającego  odpowiednio  spółki  jawnej,  spółki 
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej lub osoby prawnej, 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  przez  okres  1  roku  od  dnia 
uprawomocnienia się wyroku,

11) wykonywanie  przez  wykonawcę  bezpośrednio  czynności  związanych  
z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania  lub  posługiwanie  się  w  celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

12) nie  wniesienie  przez  wykonawcę  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3  
ustawy Prawo zamówień publicznych albo nie zgodzenie się na przedłużenie okresu 
związania ofertą,

13) złożenie  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  mających  wpływ  lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

14) nie wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
15) złożenie odrębnych ofert  przez podmioty należące do tej  samej  grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przy braku wykazania, że istniejące między nimi 
powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

16) poważne naruszenie w sposób zawiniony obowiązków zawodowych w okresie 3 lat 
przed  wszczęciem  postępowania,  w  szczególności  nie  wykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie zamówienia w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, 
chyba,  że  wykonawca  udowodni,  że  podjął  konkretne  środki  techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości  oraz naprawił  szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

.................................................................... .......................................................................................
miejscowość i data             podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Data:

Miejscowość:

          (pieczątka firmowa)

OFERTA
I. DANE WYKONAWCY:

Pełna nazwa wykonawcy:

Liczba lat prowadzenia działalności w zakresie realizacji zadań tożsamych do przedmiotu 
zamówienia:

Adres:
Miejscowość Kod pocztowy -

Ulica Nr domu Nr lokalu

Województwo Powiat

NIP
R

REGON

Tel. fax ew.kom.

e-mail: www:

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski

na:
sukcesywne dostawy oleju napędowego
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III. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO WIADOMOŚCI ZAPISÓW SIWZ:

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości wszystkich informacji określonych w SIWZ i zapewniam 

realizację zobowiązań wynikających z postanowień SIWZ związanych ze złożeniem oferty. 

Przepisy prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych obowiązujące na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej są mi znane. W razie wyboru niniejszej oferty, w imieniu wykonawcy 

zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, odpowiadającą w zakresie wszystkich 

postanowień wzorowi umowy określonemu w SIWZ.

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami

IV. WARUNKI OFEROWANE:
Cena zamówienia, zgodnie z pkt XII SIWZ

Cena na dzień 14.04.2015 r. w temperaturze rzeczywistej, obejmująca całość zamówienia 

i zawierająca wszystkie koszty zamówienia:

Produkt

Olej napędowy stosowany w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem 

samoczynnym, spełniający wymagania jakościowe najnowszej edycji norm 

PN-EN 590: Paliwa do pojazdów samochodowych - oleje napędowe -  

wymagania i metody badań, oraz określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla  

paliw ciekłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1058, z późn. zm.)

Ilość produktu 2.100 m3 (dwa miliony sto tysięcy litrów)
Cena netto (bez VAT) 
za 1 dm3, w PLN, 
z zaokrągleniem 
do 1 grosza

..............................., słownie: .................................................................................................................................

Wartość netto (bez 
VAT) całości 
zamówienia,
w PLN

..................................................................., słownie: ............................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................................

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami
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V. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO OFERTY:
1) decyzja o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi Załącznik nr 1 do oferty
2) wykaz wykonanych głównych dostaw i referencje Załącznik nr 2 do oferty
3) bilans oraz rachunek zysków i strat, ew. sprawozdanie F-01 Załącznik nr 3 do oferty
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Załącznik nr 4 do oferty
5) polisa potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 5 do oferty
6) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Załącznik nr 6 do oferty
7) odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności Załącznik nr 7 do oferty
8) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Załącznik nr 8 do oferty
9) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS albo KRUS Załącznik nr 9 do oferty
10) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Załącznik nr 10 do oferty
11) oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej Załącznik nr 11 do oferty
12) potwierdzenie wniesienia wadium Załącznik nr 12 do oferty
14) ew. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Załącznik nr …... do oferty
13) ew. pełnomocnictwo Załącznik nr …... do oferty
15) ew. umowa konsorcyjna Załącznik nr …... do oferty
16) ew. umowa spółki cywilnej Załącznik nr …... do oferty

17) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

18) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

Oferta zawiera ............... stron, kolejno ponumerowanych od strony nr 1 do strony nr .............

.................................................................... .......................................................................................
miejscowość i data   podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy
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