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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z obwieszczeniem o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości
zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 443.000 EURO, wysłanym przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w dniu
27 lutego 2019 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (opublikowanym:
Dz.U./S S43 01/03/2019 99183-2019-PL), jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w piśmie, które wpłynęło do
Zamawiającego w dniu 20 marca 2019 r., o treści:
„(nazwa Wykonawcy) zwraca się z prośbą o informację dotyczącą pkt. XI ppkt. 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).”
Zgodnie z cz. V ust. 2
„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.”

Natomiast według pkt. VII pkt. C ppkt. 2. ust. 2 dokumenty wymienione w cz. V ust. 2 należy
złożyć na wezwanie Zamawiającego.
Prosimy o informację, jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.”
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający udziela niniejszego
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Wykonawca – prawdopodobnie omyłkowo – zacytował w powyższym zapytaniu treść cz. V
ust. 1 pkt 2 SIWZ, powołując się na cz. V ust. 2 SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze SIWZ oferta powinna zawierać, złożone w wymaganej
przez Zamawiającego formie, następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie JEDZ,
3) potwierdzenie wniesienia wadium,
4) JEŻELI DOTYCZY – inne dokumenty lub oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany
jest załączyć do oferty:
a) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub
zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów:
− pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
− JEDZ dotyczące tych podmiotów;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− JEDZ dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
− pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w razie
składania oferty przez konsorcjum:
− dodatkowo umowę konsorcyjną.
W związku z treścią udzielonych wyjaśnień nie ulega zmianie treść SIWZ.

