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Ostrów Wielkopolski, dnia 26 lutego 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, nr referencyjny: 5/1S/19
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
1. Nazwa pełna (firma) zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Nazwa skrócona zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
3. Adres zamawiającego: ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62-735-07-00,
fax: 62-736-69-72, http://www.pks.ostrowwlkp.pl, e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
4. Wpisy do rejestrów: NIP 622-010-86-88, REGON 000617485, KRS 0000377163
5. Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. O/Ostrów Wielkopolski nr 05 1090 1160
0000 0000 1600 9371
6. Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (tj. powyżej 443 tys. euro),
zgodnie z postanowieniami:
1) Ustawy,
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zmienionego rozporządzeniem Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. poz. 1993),
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127),
4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128),
5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477),
6) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479),
7) ogłoszenia o zamówieniu – zamówienia sektorowe, opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,
8) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
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III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych
z zapłonem samoczynnym, kod CPV 09134100 – olej napędowy (kod nomenklatury scalonej
CN 2710 19 43, 2710 20 11):
1) zgodnego z PN-EN 590+A1:2017-06: Paliwa do pojazdów samochodowych
- Oleje napędowe - Wymagania i metody badań; w przypadku zmiany ww. Polskiej
Normy, dostarczany produkt każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające
z postanowień Polskiej Normy obowiązujących w dniu dostawy,
2) spełniającego wymagania jakościowe „Oleju napędowego standardowego”,
a w okresie zimowym „Oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych” określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. poz. 1680); w przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich
zastąpieniu innymi przepisami, dostarczany produkt każdorazowo powinien spełniać
wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w dniu dostawy,
3) w ilości szacunkowej 1.650 m3 (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu tysięcy
litrów) – nie stanowiącej ściśle określonego limitu i w przypadku niewykorzystania
lub przekroczenia podanej ilości w dacie końcowej obowiązywania umowy, żadnej ze
stron nie będzie przysługiwać roszczenie o jej uzupełnienie,
4) do następujących miejsc składowania:
a) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim (kod 63-400),
zbiornik podziemny o objętości 20 m3,
b) magazyn paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie (kod 56-500), zbiornik naziemny
o objętości 20 m3,
c) magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie (kod 63-600), zbiornik
naziemny o objętości 20 m3,
5) specjalistycznym transportem samochodowym spełniającym wymogi prawa
w zakresie przewozu oleju napędowego; przy składowaniu paliwa do zbiorników
naziemnych – transport auto-cysterną wyposażoną w pompę,
6) sukcesywnie (w dostawach cząstkowych), średnio jeden raz w tygodniu, każdorazowo
w dacie, miejscu i ilości określonych przez zamawiającego, przy czym jeden
dokument zamówienia opiewać będzie na jedną datę, liczbę lokalizacji od 1 do 3
i łączną ilość od 10 m3 (dziesięciu tysięcy litrów) do 22 m3 (dwudziestu dwóch tysięcy
litrów),
7) każde zamówienie realizowane wraz z potwierdzeniem pochodzenia produktu
– dowodem wydania z bazy paliw oraz powiązanym z nim świadectwem jakości
zawierającym unikatowy numer dowodu wydania, wystawionymi nie wcześniej niż
48 godzin przed dostawą.
2. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez zamawiającego:
1) w większej części (szacunkowo 80% całości zamówienia) – jako paliwo w ramach
eksploatacji pojazdów własnych,
2) w pozostałej części – wyłącznie część Produktu dostarczanego do stacji paliw
w Ostrowie Wielkopolskim – do prowadzonej pomocniczej działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.
zm.), w ramach realizacji uprawnień wynikających z posiadanej koncesji na obrót
paliwami ciekłymi (OPC) ważnej do 2024 r.; zamawiający nie prowadzi działalności
w zakresie obrotu paliwami z zagranicą.
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Zamawiający na żądanie wykonawcy dostarczy mu kopię posiadanej koncesji.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania wykonawcy o zmianie
zakresu posiadanej koncesji.
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, jednak nie wcześniej niż od dnia 20 maja 2019 r.
2. Terminy realizacji dostaw cząstkowych:
1) określone przez zamawiającego datą dzienną w zamówieniu dostawy cząstkowej
przesłanym pocztą elektroniczną w godz. od 700 do 1200,
2) do 48 godzin od przesłania zamówienia, o ile zamawiający nie określi w zamówieniu
daty późniejszej,
3) wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez
wykonawców spełnienia przesłanek braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Niniejszy warunek zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli wykonawca posiada
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym olejem napędowym,
wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Niniejszy warunek zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli wykonawca:
− posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
− jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion
złotych 00/100).
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Niniejszy warunek zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli wykonawca
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
dostawy oleju napędowego o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie:
dwa miliony złotych 00/100) netto do co najmniej dwóch odbiorców.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-c, w stosownych sytuacjach, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
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udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty
w oryginale. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) 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 (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, 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 (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, 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.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
A. Oświadczenia składane wraz z ofertą
1.

2.

3.

Do oferty wykonawca obowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego
dalej „JEDZ”), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w cz. V-VI.
Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ
dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum,
spółka cywilna), JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Informacje zawarte w JEDZ mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
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4.

5.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów powinien
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty,
wystawionego przez podmiot udostępniający dane zasoby.
Zalecane jest, aby wykonawca przy wypełnianiu JEDZ kierował się zamieszczoną na
stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl „Instrukcją
sporządzania JEDZ”.
JEDZ w wersji edytowalnej do wypełnienia przez wykonawcę wraz z instrukcją
sporządzania i innymi pomocnymi narzędziami jest zamieszczony w zakładce:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

B. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej
1.

2.
3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany będzie przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, zgodne z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawcy mogą
wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum,
spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców (każdy członek konsorcjum i każdy
wspólnik spółki cywilnej).

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
1.

2.

Zamawiający, stosownie do art. 24aa Ustawy, przewiduje, że najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) wskazujących na brak podstaw wykluczenia:
a) 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,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
e) oświadczenia wykonawcy o:
− braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności,
− braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
− nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.);
Ww. dokumenty wykonawca składa także dla podmiotów, na zdolnościach których
polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w JEDZ, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ww. dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
2) wskazujących na spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), w tym oleju napędowego,
wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.);
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych
wykonawca polega) w kwocie co najmniej 2 mln zł, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 mln zł;
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię aktualnej polisy, a w przypadku
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej
obejmującej
przedmiot
zamówienia
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą
potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy
w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
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oraz kopię potwierdzenia opłacenia wymaganych składek na ubezpieczenie do
kopii polisy. W przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej przedmiot zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia
zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w stosunku do każdego
z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia (dokument
wystawiony dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub dla każdego z osobna). W przypadku wyboru
oferty wspólników spółki cywilnej dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej przedmiot zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia
zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy na w wysokości nie
mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w stosunku do
każdego ze wspólników spółki cywilnej (dokument wystawiony dla wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub dla każdego z osobna).
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zawierających dane wyrażone w walucie innej niż
PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
złotego w stosunku do walut obcych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski
obowiązujący w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu będzie sobota, jako kurs przeliczeniowy
waluty zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
d) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
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3.

4.

5.

Załączony do oferty wykaz, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ, powinien spełniać warunek zdolności technicznej określonej
w cz. V ust. 1 pkt 2 lit. c.
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczone według
średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym
przetargu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut
przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia
o zamówieniu.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich albo niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne – do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 Ustawy, 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. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć bez wezwania
zamawiającego do JEDZ – w przeciwnym razie wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania. Procedury samooczyszczenia się wykonawcy 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.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, zobowiązany jest przedstawić
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, zobowiązany jest
przedstawić dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c-d, zobowiązany jest
przedstawić dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
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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.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 5, 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. Terminy ich wystawienia określone w ust. 5 stosuje
się odpowiednio.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 570, z późn. zm.).
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane oświadczenia lub dokumenty.
10. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych przez zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów.
11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju, o którym mowa w cz. II pkt 2.
D. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum
/ spółki cywilnej. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2. Ten sam wykonawca w ramach niniejszego postępowania może być członkiem tylko
jednego konsorcjum / wspólnikiem tylko jednej spółki cywilnej.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających 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, oraz załączają do oferty
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4.

5.

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W zakresie dokumentów podmiotowych, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć – każdy z wykonawców samodzielnie:
1) wraz z ofertą – dokumenty JEDZ,
2) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Przed udzieleniem zamówienia zamawiający zwróci się do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia:
1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w cz. C ust. 2 pkt 1 – każdy
z wykonawców samodzielnie,
2) dokumentów, o których mowa w cz. C ust. 2 pkt 2 – łącznie dla wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e Ustawy, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym 5/1S/19. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
Dotyczy to także kontaktów zamawiającego z wykonawcami.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego:
Maciej Pietrzykowski – e-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl., tel. 62-735-07-00.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia powinien posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu będzie miał dostęp do
formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów albo
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, o
którym mowa w cz. II pkt 2.
Identyfikator w ePUAP: PKSOW
Nazwa zamawiającego w ePUAP: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
1.
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Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na „miniPortalu”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania
z miniPortalu” oraz „Regulaminie ePUAP”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców
wniesienia, przed upływem daty i godziny wyznaczonych jako termin składania ofert,
wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100),
oznaczone tytułem: „Wadium: sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKS
w Ostrowie Wielkopolskim 5/1S/19”.
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 zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. O/Ostrów Wielkopolski
nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371. Za chwilę wniesienia wadium przelewem uważa
się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. Niedopuszczalne jest
wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie zamawiającego.
4. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, powinno być ważne przez okres
związania ofertą.
5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium
w formie niepieniężnej, oryginał odpowiedniego dokumentu należy złożyć wraz z ofertą
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
X. Termin związania ofertą
1.

2.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. 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. Całość kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie zapewniającej czytelność jej treści, w języku
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty, powinno
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
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5. Dokumenty załączone do oferty sporządzone w języku obcym powinny być
przetłumaczone na język polski, a tłumaczenie powinno być zamieszczone w ofercie.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty złożone
w wymaganej formie, tj.:
1) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z Załącznika 1 do SIWZ,
2) oświadczenie JEDZ sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem (cz. VII.A ust. 5
SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
3) potwierdzenie wniesienia wadium,
4) inne dokumenty lub oświadczenia, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty zgodnie z cz. V ust. 2, cz. VII.A, cz. VII.D oraz ust. 9 niniejszej części (jeżeli
dotyczy).
7. Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej
zgodnej ze SIWZ formie. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych
wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (w szczególności: skrótów,
opuszczeń, skreśleń, poprawek, dopisków).
8. Wykonawca może wskazać w ofercie 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 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn.
zm.)”. Wykonawca powinien wykazać, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki,
o których mowa w art. 11 pkt 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
9. Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków w razie składania oferty przez
konsorcjum:
1) załączenie do oferty umowy konsorcyjnej, zawierającej co najmniej: określenie celu
gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek z członków konsorcjum
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi, 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,
2) podpisanie oferty w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie,
3) ustanowienie przez wykonawców występujących wspólnie lidera (pełnomocnika) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone
oddzielnie wraz z ofertą); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum,
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4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” wpisanie danych dotyczących
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
10. Zalecane jest, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była kolejno
ponumerowana.
11. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonych w cz. XII.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 1000.
Oferta złożona po tym terminie zostanie odrzucona.
2. Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem wyjątku określonego
w art. 91 ust. 5 Ustawy. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.
6. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia
skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Składając ofertę, której wybór będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym
zamawiającego, wskazując wartość dostaw bez kwoty podatku.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na „miniPortalu”. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na „miniPortalu”. Wykonawca nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania
ofert.
9. Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny. Wykonawcy będą mogli uczestniczyć
w sesji otwarcia ofert.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przedstawi kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co odnotowane zostanie w protokole
z otwarcia ofert.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1100 w miejscu:
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, I p., lok. 11 (sekretariat), poprzez użycie
aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” i dokonywane zostanie poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców oraz cenę i inne
informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści przez „miniPortal” Urzędu
Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86
ust. 5 Ustawy.
1.
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14. Jakiekolwiek dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez
zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 97 ust. 2 Ustawy.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Wyłączną walutę ceny ofertowej stanowi PLN.
Oferta może zawierać tylko jedną cenę. Cenę i wartość całości zamówienia należy
określić w kwotach netto.
Cenę jednostkową należy określić z dokładnością do 1 PLN (jednego złotego), zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
W cenie netto uwzględnia się podatek akcyzowy, a nie uwzględnia się podatku od
towarów i usług.
W przypadku, gdy cena jednostkowa będzie zawierała złote i grosze, zamawiający
zaokrągli cenę do pełnych złotych, stosując 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.
Zamawiający w trakcie obliczenia ceny zamówienia będzie brał pod uwagę cenę
jednostkową netto określoną na dzień 28.03.2019 r. za 1 m 3 produktu stanowiącego
przedmiot zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.
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 przed podjęciem lub w trakcie realizacji zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
1.

Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny. Zamawiający określił w opisie
przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
kryterium ceny (Kc) = waga 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:
4.
5.

Sp = Kc x 100%

Punkty będą przyznawane w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocena ofert wg podanego kryterium dotyczy wyłącznie ofert nie podlegających
odrzuceniu.
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

5.
6.
7.

8.

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający wykona czynności
zgodnie z zapisami art. 92 Ustawy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne,
porozumienia regulującego współpracę tych wykonawców, w której wskażą oni:
1) sposób reprezentacji wykonawców wobec zamawiającego w związku
z wykonywaniem umowy zawartej z zamawiającym, w zakresie:
a) podpisania umowy z zamawiającym,
b) podejmowania zobowiązań,
c) otrzymywania poleceń od zamawiającego,
d) wyznaczania osób do kontaktów z zamawiającym,
e) realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi
za wady;
2) wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami, na podstawie których zamawiający będzie dokonywał zapłaty
i do otrzymywania płatności od zamawiającego.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego
przeprowadzenia ich badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić
z zamawiającym treść projektu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w razie wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, prowadzi działalność gospodarczą
jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy podać swój nr PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce i adres zamieszkania.
Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do
zamawiającego kopię dowodu wniesienia do właściwego dla wykonawcy Urzędu
Skarbowego kaucji gwarancyjnej, o której mowa w Dziale Xa ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r. poz. 2174, z późn.
zm.). Wysokość kaucji nie może być niższa niż określona w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b
ww.
ustawy
o podatku od towarów i usług. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania kaucji
w określonej w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b wysokości przez cały czas trwania umowy.
W przypadku braku wniesienia kaucji gwarancyjnej, wykonawca przed zawarciem
umowy zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu kopii opłaconej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej swym zakresem szkody
wyrządzone zamawiającemu w związku z zaległościami podatkowymi za dostarczone do
Zamawiającego paliwo na zasadach określonych w art. 105a ww. ustawy o podatku od
towarów i usług. W razie opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany będzie do
sukcesywnego dostarczania do zamawiającego kopii dowodów wnoszenia
poszczególnych składek polisy (odpowiedni zapis zostanie zamieszczony w umowie).
W polisie należy wyraźnie wskazać, że obejmuje one swoją ochroną zawartą
z zamawiającym umowę.
W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę, z nałożonych przez zamawiającego
obowiązków, o których mowa w ust. 2-7, zamawiający uzna, że wykonawca uchylił się
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od zawarcia umowy (zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy) i przysługuje mu prawo zatrzymania wadium.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia – przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego – zabezpieczenia należytego
wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający ustala na kwotę
50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100). Zamawiający wyraża zgodę na
tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane dostawy, przy czym do chwili zawarcia umowy wykonawca jest
obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci
przelewem na rachunek bankowy wskazany w cz. IX ust. 3, z adnotacją „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy – 5/1S/19”. Za datę wniesienia zabezpieczenia przelewem
uważa się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
Niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny zostać
złożone u zamawiającego przed podpisaniem umowy, w postaci oryginałów
odpowiednich dokumentów.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji zamawiającego
i będzie zwrócone w razie uznania przez zamawiającego zamówienia za należycie
wykonane, w trybie określonym w art. 151 Ustawy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1.
2.
3.

4.

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Podpisanie umowy przez strony nastąpi nie później niż w dziesiątym dniu roboczym od
dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie posiadać
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). W przypadku upływu ważności ww. koncesji
w trakcie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 21 dni
przed upływem jej ważności, dostarczyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię nowego dokumentu oraz przedłożyć zamawiającemu – na jego
żądanie – oryginał tego dokumentu do wglądu, pod rygorem rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca zobowiązany będzie posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną
polisę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej
przedmiot umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na
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5.
6.

sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu
obowiązywania umowy, nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion
złotych). W przypadku gdy w okresie realizacji umowy upływać będzie ważność w/w
dokumentów wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 7 dni przed upływem ich
ważności, dostarczyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
nowych dokumentów oraz przedłożyć zamawiającemu – na jego żądanie – oryginał tych
dokumentów do wglądu, pod rygorem odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie również do przedstawiania potwierdzeń opłacania wymaganych składek na
ubezpieczenie.
Do umowy jako maksymalna wartość zamówienia zostanie wpisana ustalona przez
zamawiającego wartość zamówienia powiększona o podatek od towarów i usług.
Kaucja gwarancyjna stanowiąca zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług
powinna być złożona przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości wskazanej
w cz. XV ust. 7. Wniesienie kaucji będzie weryfikowane przez zamawiającego poprzez
wgląd do wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa
w Załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonego przez
Ministra Finansów. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku wpisu
wykonawcy w wykazie, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1.

2.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na
podstawie Ustawy, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI Ustawy, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie – w ustawie z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn.
zm.).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowe informacje
można uzyskać: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa,
http://www.uzp.gov.pl., e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, tel. (22) 458 78 01, fax (22) 458
78 00, (22) 458 78 03. Dokumenty wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii
Krajowej Izby Odwoławczej znajdującej się na 4 piętrze – pokój nr 504.

XIX. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego w niniejszej SIWZ „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
2) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego
na sukcesywne dostawy oleju napędowego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, nr referencyjny: 5/1S/19,
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3) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy,
4) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
5) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy,
6) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych,
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jego danych osobowych;
skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO; prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy
RODO,
8) wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych
osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO).
XX. Inne istotne postanowienia
1.
2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert
wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz
w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy,
3) rozliczania w walutach obcych,
4) aukcji elektronicznej,
5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
7) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy,
8) możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.

5/1S/19

19

3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia Zamawiający określił w cz. III.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z zastrzeżeniem wyłączających
jawność postanowień Ustawy. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Udostępnienie jawnych
dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie po złożeniu przez nich pisemnego
wniosku, wyznaczeniu przez zamawiającego terminu, miejsca (wyłącznie w siedzibie
zamawiającego) oraz zakresu udostępnianych dokumentów i informacji.
6. Zamawiający udostępnia wersję elektroniczną SIWZ na swojej stronie internetowej od
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. Wykonawca
pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej zamawiającego powinien
ją monitorować do dnia składania ofert, gdyż mogą być na niej zamieszczane wyjaśnienia
lub zmiany treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i są
dla wykonawców wiążące.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.
8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ obowiązują przepisy Ustawy, przepisy
wykonawcze do Ustawy oraz subsydiarnie inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Załączniki do SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
3) Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw.
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy
kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/1S/19

OFERTA
I.

Dane wykonawcy

1.

Pełna nazwa: .........................................................................................................................

2.

Adres: ....................................................................................................................................

3.

NIP: .....................................................

4.

REGON: ..............................................

5.

www: ...................................................

6.

e-mail: ..................................................

II. Oświadczenia wykonawcy
1.

Przepisy prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych obowiązujące na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są nam znane.

2.

Uzyskaliśmy
przygotowania

wszystkie
oferty,

konieczne
w

informacje

szczególności

niezbędne

do

prawidłowego

przyjęcie

do

wiadomości

poprzez

i zaakceptowanie informacji zawartych w SIWZ.
3.

Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

4.

W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązujemy się do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) realizacji pozostałych zobowiązań wynikających z postanowień SIWZ,
3) podpisania umowy zgodnej z ofertą, odpowiadającej w zakresie wszystkich
postanowień wzorowi umowy określonemu w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.

III. Warunki oferowane
1.

Przedmiot oferty: oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. na
sukcesywne dostawy oleju napędowego do Ostrowa Wielkopolskiego, Sycowa i Kępna,
nr referencyjny 5/1S/19
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2.

Przedmiot dostawy: odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w cz. III
SIWZ

3.

Szacunkowa ilość produktu: 1.650 m3 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy litrów)

4.

Cena netto (bez VAT) na dzień 28.03.2019 r. za 1 m 3 (jeden tysiąc litrów) produktu
w temperaturze rzeczywistej, zawierająca wszystkie koszty zamówienia oraz marżę,
określona w PLN, z zaokrągleniem do jednego złotego: ......................................................

5.

Wartość netto (bez VAT) na dzień 28.03.2019 r. obejmująca całość zamówienia,
stanowiąca

iloczyn

ceny

jednostkowej

netto

oraz

zamówienia:

szacunkowej

wielkości

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

słownie .............................................................................. ...................................................
.............................................................................................
IV. Dokumenty załączone do oferty
1.

Oświadczenie JEDZ dotyczące wykonawcy

2.

Potwierdzenie wniesienia wadium

3.

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

4.

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

5.

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

Oferta zawiera ............... stron, kolejno ponumerowanych od strony nr 1 do strony nr .............
*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/1S/19

WZÓR UMOWY
„W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 443 000 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. ................................................... ,
w dniu …………………………………………..…. w Ostrowie Wielkopolskim zawarta została umowa
w sprawie publicznego zamówienia sektorowego Nr referencyjny: 5/1S/19,
o następującej treści:

UMOWA Nr …….………………….
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 35,
63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-010-86-88, REGON 000617485, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000377163, kapitał zakładowy 1.000.000 zł,
którą reprezentuje:
- ...................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot zamówienia
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający sukcesywnie nabywa paliwo przeznaczone do
silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym, kod CPV 09134100 – olej
napędowy (kod nomenklatury scalonej CN 2710 19 43, 2710 20 11), zgodne z PN-EN
590+A1:2017-06: Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania
i metody badań, spełniające wymagania jakościowe „Oleju napędowego standardowego”,
a w okresie zimowym „Oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych” określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
poz. 1680), zwane dalej „Olejem napędowym”, w ilości 1.650 m3 (jeden milion sześćset
pięćdziesiąt tysięcy litrów).
2. W przypadku zmiany Polskiej Normy, o której mowa w ust. 1, dostarczany Olej
napędowy każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające z postanowień
Polskiej Normy obowiązujących w dniu dostawy.
3. W przypadku zmiany przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub ich
zastąpieniu innymi przepisami, dostarczany Olej napędowy każdorazowo powinien
spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w dniu dostawy.
4. Wielkość zapotrzebowania Zamawiającego wynikająca z ust. 1 określona została
szacunkowo, z zachowaniem należytej staranności, nie stanowi ściśle określonego limitu
i w przypadku niewykorzystania lub przekroczenia podanej ilości w dacie końcowej
obowiązywania umowy żadnej ze stron nie będą przysługiwać roszczenia o jej
uzupełnienie.
1.
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§2
Zakres zamówienia
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Olej napędowy sukcesywnie (w dostawach
cząstkowych), do następujących miejsc składowania – określonych każdorazowo
w zamówieniu cząstkowym:
1) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim, zbiornik podziemny,
2) magazyn paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie, zbiornik naziemny,
3) magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie, zbiornik naziemny.
Zamówienia będą przesyłane do Wykonawcy na podany przez niego adres poczty
elektronicznej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 1200, w formie pisemnego
zamówienia dostawy cząstkowej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie
zamówienia w tym samym dniu do godz. 1400 i tą samą drogą.
Wykonawca będzie dostarczał Olej napędowy Zamawiającemu:
1) na własny koszt,
2) specjalistycznym transportem samochodowym spełniającym wymogi prawa
w zakresie przewozu Oleju napędowego,
3) sukcesywnie (w dostawach cząstkowych) – średnio jeden raz w tygodniu,
każdorazowo w dniach, miejscach składowania i ilościach określonych przez
Zamawiającego,
4) wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430,
5) przy składowaniu paliwa do zbiorników naziemnych auto-cysterna służąca do
transportu Oleju napędowego powinna być wyposażona w pompę.
Jeden dokument zamówienia przesłany w godz. od 700 do 1200 na adres e-mail wskazany
przez Wykonawcę określać będzie jedną datę dzienną realizacji, liczbę lokalizacji
od 1 do 3 i łączną ilość od 10 m3 (dziseięciu tysięcy litrów) do 22 m3 (dwudziestu dwóch
tysięcy litrów).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Olej napędowy nie później niż w ciągu 48 godzin
od otrzymania dokumentu zamówienia, chyba, że Zamawiający wskaże w nim datę
późniejszą.
Do każdego zrealizowanego zamówienia dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączać
potwierdzenie pochodzenia produktu w postaci dowodu wydania z bazy paliw oraz
powiązanego z nim świadectwa jakości zawierającego unikatowy numer dowodu
wydania, wystawione nie wcześniej niż 48 godzin przed dostawą.
Wielkości i terminy dostaw rejestrowane będą przez Zamawiającego oraz potwierdzone
przez Wykonawcę w „Książce dostaw oleju napędowego”.
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.
2.

Cena oleju napędowego Ekodiesel w temperaturze referencyjnej 15 oC obowiązująca
w dniu 28.03.2019 r., opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl, wynosi
3
………. zł netto (słownie: …………..) + VAT za 1 m .
3
Cena za 1 m Oleju napędowego w temperaturze rzeczywistej określona przez
Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzień
28.03.2019 r. wynosi ………. zł netto (słownie: …………..). Cena ta zawiera marżę
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3.

Wykonawcy oraz wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty dostawy Oleju
napędowego do punktów odbioru wyznaczonych przez Zamawiającego, za wyjątkiem
podatku od towarów i usług.
Stosowana w trakcie realizacji zamówienia cena netto za 1 dm 3 Oleju napędowego
w temperaturze rzeczywistej będzie obliczana według następującego wzoru:

C = (O + Cp – Op) / 1000
gdzie:
C – cena jednostkowa (za 1 dm3) netto (bez VAT) za daną dostawę cząstkową Oleju
napędowego
O – obowiązująca w dniu dostawy cząstkowej cena w zł za 1 m 3 oleju napędowego
Ekodiesel w temperaturze referencyjnej 15oC opublikowana na stronie www.orlen.pl
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)
Cp – cena za 1 m3 Oleju napędowego określona przez Wykonawcę na dzień 28.03.2019 r.
Op – obowiązująca w dniu 28.03.2019 r. cena w zł za 1 m 3 oleju napędowego Ekodiesel
w temperaturze referencyjnej 15oC opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)
4.

5.

W fazie przekształcania ceny za 1 m3 do ceny za 1 dm3 (dzielenia przez 1.000) wynik
będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do jednego grosza),
przy zastosowaniu następujących zasad:
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.
Do iloczynu ceny jednostkowej netto ustalonej zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu z dokładnością do 0,01 PLN i ilości dostarczonego Oleju napędowego podanej
z dokładnością do 1 dm3 (ewentualnie z dokładnością do 0,1 dm3), Wykonawca doliczy
podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
§4
Forma i termin płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do płacenia przelewem za dostarczony Olej napędowy,
w terminie 60 dni.
2. Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą dostarczenia faktury Zamawiającemu
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający płaci za faktycznie dostarczoną ilość Oleju napędowego, zgodnie
z dokonanym pomiarem (bez kompensacji do temperatury referencyjnej 15°C).
4. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Płatności będą realizowane w PLN.
§5
Procedura przekazywania oleju napędowego
1.

Przed przyjęciem Oleju napędowego Zamawiający każdorazowo będzie:
1) pobierać próbkę Oleju napędowego,
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2) dokonywać pomiaru gęstości i temperatury pobranej próbki Oleju napędowego.
2. Próbkę Oleju napędowego 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 Oleju napędowego 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 Oleju napędowego przyjmowana będzie w temperaturze rzeczywistej,
na podstawie wskazań licznika cysterny paliwowej posiadającego świadectwo legalizacji
wystawione nie wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed dostawą cząstkową,
a w razie braku takiego świadectwa – na podstawie wskazań systemu monitoringu
zbiorników paliwowych (w Ostrowie Wielkopolskim) albo pomiaru listwą pomiarową
oraz tabeli przeliczeniowej danego zbiornika (w Kępnie i Sycowie). Przy każdej dostawie
Oleju napędowego Wykonawca przedłoży do wglądu świadectwo legalizacji cysterny.
6. Do każdej dostawy Oleju napędowego Wykonawca dołączy dokument świadectwa
jakości. W razie braku świadectwa Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy Oleju
napędowego.
§6
Warunki reklamacji
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający po stwierdzeniu otrzymania dostawy Oleju napędowego złej jakości
(w razie powtórzenia się, w krótkim odstępie czasowym, awarii układów zasilania
pojazdów Zamawiającego, co do których służby techniczne jako prawdopodobną
przyczynę wskażą używanie paliwa złej jakości) powiadomi o tym niezwłocznie
Wykonawcę telefonicznie i drogą elektroniczną, potwierdzając zgłoszenie w formie
pisemnej listem poleconym.
Reklamacja powinna zawierać:
1) numer i datę zamówienia,
2) oznaczenie dostawy,
3) opis dokumentu dostawy,
4) dokładny opis wady.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć i, nie później niż w terminie
7 (siedmiu) dni od otrzymania reklamacji, przesłać Zamawiającemu odpowiedź na
złożoną reklamację. W razie nie dotrzymania tego terminu przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie miał prawo traktować złożoną reklamację jako uznaną.
Zamawiający do dokumentacji reklamacji dołączy, w najbliższym możliwym czasie,
wynik badania zaplombowanej próbki przeprowadzony przez laboratorium produktów
naftowych posiadające stosowny certyfikat akredytacji. Wykonawca nie może nie uznać
reklamacji, jeżeli wynik badania będzie negatywny.
W razie zasadnej reklamacji Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
odpowiadającą równowartości 5% ceny netto reklamowanej dostawy. Zapłata kary
umownej zostanie dokonana na zasadzie kompensaty wzajemnych rozrachunków.
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6. W razie powstania u Zamawiającego, w wyniku użytkowania Oleju napędowego złej
jakości pochodzącego z dostawy zrealizowanej przez Wykonawcę zasadnie reklamowanej
przez Zamawiającego, szkody przewyższającej kwotę wynikającą z ust. 5, Zamawiający
może żądać naprawienia szkody w pełnej wysokości, dokumentując jednocześnie
w formie ekspertyz technicznych przyczyny szkody i w formie faktur/rachunków jej
wysokość.
7. W wypadku zasadnej reklamacji poniesione przez Zamawiającego koszty badań
laboratoryjnych Oleju napędowego 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 Oleju napędowego, w szczególności zajdzie
wypadek powtarzania się naruszania umówionych terminów dostaw,
b) w trakcie trzech dostaw dostarczy Olej napędowy o parametrach niezgodnych
z normami wskazanymi w umowie, co zostanie potwierdzone badaniami
przeprowadzonymi przez laboratorium produktów naftowych posiadające
stosowny certyfikat akredytacji.
2. W wypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia,
w którym upływa umowny czas dostawy określony w § 2 ust. 5. W razie powstania
u Zamawiającego szkody przekraczającej wysokość ustalonej kary umownej,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości poniesionej
szkody. Ponadto w przypadku niedostarczenia Oleju napędowego w umówionym terminie
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu paliwa u innego dostawcy oraz obciążenia
Wykonawcy wszystkimi kosztami wynikającymi z niezrealizowanej dostawy, w tym
kosztami przestoju autobusów, różnicą w cenie zakupu paliwa (o ile taka wystąpi) itp.
3. W wypadku nieterminowej zapłaty za dostarczony Olej napędowy, 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
Oleju napędowego (tj. cztery zrealizowane pisemne zamówienia dostawy cząstkowej).
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.
2. Strony potwierdzają wzajemnie, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca
w formie dopuszczonej przez Zamawiającego wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych).
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3. 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.
4. 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 2018 r.
poz. 419, 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.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
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 ................................................................. (kolejnych 731 dni, jednak
nie wcześniej niż od dnia 20 maja 2019 r.).
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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 2018 r. poz. 1986,
z późn. zm.). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w razie
zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 145a ww. ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w przypadku braku możliwości finansowania zamówienia,
w szczególności przekroczenia kwoty brutto 7.643.097,00 PLN (siedmiu milionów
sześciuset czterdziestu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu siedmiu złotych). 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”
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/1S/19

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.,
nr referencyjny: 5/1S/19, w związku z wymogiem wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia przedstawiam wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej trzech
sukcesywnych dostaw oleju napędowego (w tym co najmniej dwie dostawy na kwotę co
najmniej 2 mln zł) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonane lub wykonywane), wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert:
Lp.

Przedmiot zamówienia
(zakres rzeczowy)

Odbiorca
(zamawiający)

Wartość
zamówienia

Okres realizacji (rozpoczęcie
i zakończenie)

Załączamy dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.

....................................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr referencyjny: 5/1S/19

..................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.,
nr referencyjny: 5/1S/19, oświadczam, że
1) nie przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),*
2) przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy,
w załączeniu przedkładając listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.*
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) jest mowa o grupie kapitałowej – rozumie
się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
*niepotrzebne skreślić

....................................................................
miejscowość i data

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