
Sygnatura sprawy: ZUK/PN/1/2018                                             Świdwin, dn. 10.12.2018r. 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem:  
660089-N-2018 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Zakład  Usług  Komunalnych Sp. z  o.  o. 
78 – 300  Świdwin, ul.  Armii Krajowej 21  

 
 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

pn.:  
 

„Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika 
zlokalizowanego na terenie siedziby  Zakładu Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Świdwinie” 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) 

 

ZATWIERDZAM w dniu 11.12.2018r. 
 
 

………………………………… 
(Prezes Zarządu) 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 1. 
NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Nazwa:  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Adres:    ul. Armii Krajowej 21 
               78-300 Świdwin 

NIP: 672-17-59-965 
REGON: 331031889 

 
Numer telefonu: +48 365 23 56 
Numer faksu: +48 365 23 56 
 
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 
Adres strony internetowej: : http://www.zuk-swidwin.com.pl 
Wykonawcy pobierający SIWZ z wyżej wskazanej strony internetowej są związani 
wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SIWZ zamieszczonymi na stronie 
internetowej.  
 

ROZDZIAŁ 2. 
TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA, RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, 

W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zm..) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” , a w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: ZUK/PN/1/2018.  
5. Rodzaj zamówienia: DOSTAWA. 
6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych, w dniu 11.12.2018r. pod numerem 
660089-N-2018 

b) na stronie internetowej Zamawiającego – www.zuk-swidwin.com.pl 
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ROZDZIAŁ 3. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  09134100-8 – OLEJ NAPĘDOWY  
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego 

odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Normy PN- EN 590:2013-12 
(Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań) 
lub równoważnej oraz wymaganiom jakościowym określonym w: 
a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1728), 
b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. 

Dz.U. z 2015, poz. 775), 
c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680).  
3. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w czasie obowiązywania umowy 

wynosi 70,00 m3. 

4. PRAWO OPCJI: Zamawiający na mocy art. 34 ust. 5 obowiązującej ustawy Prawo 
zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. W związku z powyższym 
Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w ramach 50 % wartości wyrażonej 
ilościowo w Formularzu ofertowym (po uwzględnieniu wszystkich omyłek). 
Pozostałe 50 % stanowi opcje, które zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem oraz możliwościami finansowymi Zamawiającego. W związku  
z powyższym Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega możliwość zmniejszenia 
(w formie pisemnej) przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości. 
Ostateczna kwota wynikająca z realizacji umowy zależna będzie od faktycznie 
zamówionych ilości zrealizowanych w ramach niniejszej umowy. Zamawiający 
zastrzega, że część zamówienia określona „prawem opcji”  jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem Zamawiającego. Powyższe oznacza, że „prawo opcji” może ale nie 
musi zostać zrealizowane przez Zamawiającego w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania i w skutek pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Brak realizacji 
zamówienia w ramach skorzystania z „prawa opcji”  lub skorzystania częściowego  
z tego prawa przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia 
wszelkich roszczeń przez Wykonawcę. 

5. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego stanowiącego 
przedmiot niniejszego zamówienia publicznego nastąpi z przystosowanego do 
przewozu paliw pojazdu do zbiornika naziemnego zlokalizowanego na terenie 
siedziby Zamawiającego tj. ul. Armii Krajowej 21 w Świdwinie, woj. 
zachodniopomorskie. 

6. Wykonawca, z uwagi na pojemność zbiornika, jednorazowo będzie mógł dostarczyć 
nie więcej niż 2,5 m3 ON, (średnica króćca wlewowego 11 cm ). 
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7. Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw trakcie realizacji umowy nastąpi nie rzadziej 
aniżeli 2 razy w miesiącu. 

8. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca przed dokonaniem zrzutu paliwa u Zamawiającego zobowiązany jest 
do przedstawienia świadectwa jakości paliwa, potwierdzającego spełnianie 
wymogów PN-EN 590:2013-12. 

2) Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od 
momentu załadunku pojazdu w magazynie. 

3) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika oleju napędowego 
zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez 
uprawnione osoby i potwierdzony wydrukiem z drukarki określającym ilość 
przekazanego paliwa. 

4) Cysterna w której będzie dostarczone paliwo ma być wyposażona w układ 
dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem. 

5) Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości 
zgodnej z otrzymanym zamówieniem.   

6) Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie 
zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę 
drukującą dokument, który określi dostarczoną ilość paliwa w temperaturze 
referencyjnej 15oC. 

7) Na fakturze umieszczona będzie ilość zgodna z wydrukiem. 

9. Sposób realizacji dostawy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw oleju 
napędowego po każdorazowym złożeniu przez osobę uprawnioną po stronie 
Zamawiającego zamówienia przesłanego wiadomością e-mail (na adres e-mail 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie) w terminie max do 48 godzin od złożenia 
zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający decyduje 
o ilości dostarczanego oleju napędowego do zbiornika przez okres 
obowiązywania zawartej umowy. Informacja w zakresie ilości paliwa jakie 
Wykonawca musi dostarczyć zostanie zawarta w przesłanym zamówieniu. 

2) Zamówienie złożone po godz. 1200 traktuje się jako zamówienie złożone dnia 
następnego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić otrzymanie zamówienia 
(e-mail zwrotny). W nawiązaniu do powyższego ustala się, iż problemy 
techniczne związane z dostarczeniem wiadomości zwrotnej o przyjęciu 
zamówienia lub brak takiej wiadomości nie zwalniają Wykonawcy  z obowiązku 
wykonania dostawy w terminie max do 48 godzin od daty złożenia zamówienia. 

4) Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane: 
• pojazdem specjalnym, przeznaczonym do przewozu paliw płynnych (oleju 

napędowego) posiadającym Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów Do 
Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych. Świadectwo ma 
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stwierdzać, że pojazd odpowiada wymaganiom określonym w Umowie 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), 

• przez kierowcę posiadającego prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla 
danego rodzaju pojazdu, Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu 
przewozu towarów niebezpiecznych tj. oleju napędowego oraz 
Zaświadczenie Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń do 
napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern drogowych) 
do towarów niebezpiecznych klas: 3 według ADR.     

5) Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach 800- 1300. 

6) Wykonawca dostarczy zamawiany ON własnym transportem na swoje ryzyko  
i swój koszt. 

7) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
prac dotyczących dostawy.  

10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt 
umowy” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

11. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt. 7. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących część 

przedmiotu zamówienia w ramach zadania. 
14. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących zapisów SIWZ. 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem przepisów art. 93 ust. 4 Ustawy. 
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 

4 Ustawy. 
18. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
19. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek 
wynikających z art. 93 obowiązującej ustawy PZP. 
 

ROZDZIAŁ 4. 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 15.01.2019r. do 
14.01.2020r. 
Warunki płatności: 

1) Rozliczenie za prawidłowo wykonaną dostawę oleju napędowego 
następować będzie każdorazowo po wykonaniu dostawy na podstawie 
prawidłowo sporządzonej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. 
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2) Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokument WZ potwierdzony 
przez przedstawiciela Wykonawcy (uprawnionego z ramienia Wykonawcy 
kierowcę/dostawcę) oraz uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Dokument WZ dla swej ważności winien w treści zawierać informację na 
temat dnia dostawy, ilości dostarczonego paliwa (w m3) oraz imię i 
nazwisko osoby dostarczającej paliwo i odbierającej, ceny jednostkowej 
brutto za m3 paliwa obowiązującej w dniu dostawy. 

3) Należność Wykonawcy oparta na wystawionych fakturach VAT uiszczana 
będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 
do 21 dni od dnia dostarczenia faktury. 

4) Z uwagi na przyjęte procedury rozliczeniowe księgowo-finansowe 
Zamawiający nie dopuszcza systemu rozliczenia w oparciu o e-faktury. 

5) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi 
żadnego rodzaju przedpłat. Rozliczenie następuje na podstawie faktury 
VAT. 

6) Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbędzie się na podstawie 
zainstalowanego na pojeździe Wykonawcy licznika wyposażonego w 
drukarkę drukująca dokument określający ilość dostarczonego paliwa. 

 
ROZDZIAŁ 5. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1. 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Opis spełnienia warunku: 
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają: 

a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji  
i Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.).  

 
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych 
uprawnień do prowadzenia określonych działalności zawodowych, o których mowa  
w pkt. 1.1, lit. a) w pełni samodzielnie. 
 

1. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 Opis spełnienia warunku: 

1) Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 
PLN (sto tysięcy polskich złotych). 

1. 3. zdolności technicznej lub zawodowej 
 Opis spełnienia warunku: 
 Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy: 

a) wykonali minimum jedno całoroczne zamówienie na dostawy oleju 
napędowego o wartości zrealizowanych dostaw nie mniejszej niż 
150.000,00 PLN netto, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
należycie wykonuje te dostawy a wartość już zrealizowanych dostaw jest nie 
mniejsza niż 150.000,00 PLN netto, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

Poprzez całoroczne zamówienie na dostawy oleju napędowego Zamawiający 
rozumie jedno zlecenie ciągłe, trwające co najmniej 12 miesięcy, na dostawy oleju 
napędowego, a zamówienie było wykonane lub jest wykonywane w ramach jednej 
umowy. 

Jeżeli Wykonawca wykaże wartość zrealizowanych dostaw w walucie obcej do 
przeliczenia wartości tych dostaw na PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty 
do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, podany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku takiego kursu, 
przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na podstawie ostatniego obowiązującego, 
przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, średniego 
kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski. 

b) dysponują, co najmniej: dwoma (2 szt.) pojazdami specjalnymi, 
przeznaczonymi do przewozu paliw płynnych (oleju napędowego) 
posiadającymi Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów Do Przewozu Niektórych 
Towarów Niebezpiecznych. Świadectwo ma stwierdzać, że pojazd odpowiada 
wymaganiom określonym w Umowie europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
Wymagana, minimalna pojemność załadowcza pojazdów to 2,5 m3. Pojazdy 
muszą być wyposażone w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą, 
zalegalizowany przepływomierz oraz zalegalizowany licznik wyposażony  
w drukarkę drukującą dokument, który określi dostarczoną ilość paliwa  
w temperaturze referencyjnej 15oC.  

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy. 

 
3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy: 
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 (Dz. U. z 2015 
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 
2–4 z: 

a)  zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c)  członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego  
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych; 

6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
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7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

7) 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 ust. 1 pkt 15, 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. 
 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w niniejszym rozdziale, w pkt. 1.2 i 1.3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

• Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa  
w pkt. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:   
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni zamawiającemu, że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował 
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w szczególności  przedstawiając  
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

b) 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 pkt 
13 –23 i ust. 5. 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
ROZDZIAŁ 6. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA  
 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 składa  każdy  z  Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o  zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiającego żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik n r 2), o którym mowa w pkt.1 
niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. 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 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

5. W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, powołuje się na podmiot, o którym mowa w art.22 obowiązującej 
ustawy PZP, musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w pkt. 2 rozdział 5 niniejszej SIWZ. Wykonawca, na 
wezwanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty podmiotu udostępniającego 
wskazane w rozdział 6 pkt. 9 lit. a-e lub rozdział 6 pkt. 10 lit. a).1 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego warunki określone w pkt 1 Rozdziału 5 SIWZ zostaną spełnione jeśli 
spełnia je chociażby jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
lub spełniają je wspólnie, z takim zastrzeżeniem, iż mając na uwadze fakt, że 
przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny i obejmuje swoim zakresem 
wyłącznie działalność wymagającą uzyskania stosownej koncesji, każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia 
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki 
zgodnie  z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012, 
poz. 1059 z późn. zm.). 

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o 
zamówienie publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie  o 
udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. Dokument powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w aktualnym 
odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. Dokument, pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 
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oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

8. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie  Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 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) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i 
Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.), 

c) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 PLN (sto tysięcy 
polskich złotych), 

d) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw, 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 
wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(załącznik nr 4), 
• Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane. 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, 

• dowodami mogą być oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej.      

e) Opis urządzeń technicznych (pojazdów specjalnych, cystern) zastosowanych 
przez Wykonawcę dostaw, pozostających w jego dyspozycji (załącznik nr 5). 
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UWAGA! 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie 9 niniejszego rozdziału, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub internetowych i 
bezpłatne bazy danych, z których Zamawiający może samodzielnie pobrać takie 
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy dokumenty te lub oświadczenia 
dostępne są w języku obcym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił 
tłumaczenie takiego dokumentu  lub oświadczenia. 
 
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w rozdziale 6 pkt. 9 lit a) 
niniejszej SIWZ przedkłada: 
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 a).1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016r., poz. 1126). 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6 pkt. 1 
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy, musi 
wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których 
mowa w pkt. 4 Rozdziału 5.  

 
14. UWAGA! 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodne z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ.  
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ 7. 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz poczty 
elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) modyfikacje treści SIWZ, 
3) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa 

w art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
6) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,  
8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych 

omyłek rachunkowych, 
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych 
zmian w treści oferty, 

10) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

11) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 

12) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy 

zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, 

14) zawiadomienia o miejscu i terminie podpisania umowy. 
15) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
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16) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 
ustawy. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@zuk-
swidwin.com.pl, a faksem na nr 94 365 23 56, 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji 
danych lub wydruk potwierdzenia nadania z poczty Zamawiającego oznacza, że 
Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub e-mailem w momencie jej 
przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 
faktu jej otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 20.12.2018r.), 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 
SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10. W przypadku przesłania dokumentów, o których mowa w pkt. 2., pocztą 
elektroniczną, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem 
nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu 
pocztowego Zamawiającego. 

11. Pisma nadawane pocztą elektroniczną należy przesłać w plikach PDF jako 
załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism 
obowiązującego w korespondencji tradycyjnej lub przekazywanej faksem. 

12. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z zamówieniem, w tym 
ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na adres pocztowy lub faks 
Zamawiającego, oznaczone sygnaturą sprawy i zaadresowane następująco: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 
13. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się  
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z Wykonawcami: 
Sekretarz Komisji Przetargowej – Małgorzata Ratke nr tel.: + 48 94 365 23 56, fax.: 
+ 48 94 365 23 56, e-mail.: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

ROZDZIAŁ 8. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
 

ROZDZIAŁ 9. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.  

4. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego, zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą następuje po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
ROZDZIAŁ 10. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne 

zobowiązany jest złożyć: 
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
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1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. Pkt. 1-4 niniejszej SIWZ; 
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona 
notarialnie).  

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). 

5) Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru Umowy do składanej oferty 
(złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych we 
wzorze Umowy). 

2. Sposób przygotowania oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na 

maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną 
czytelność jej treści. 

4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

5) W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować 
każdą zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek. 

6) Zaleca się, aby cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona (np. zbindowana, zszyta), uniemożliwiając jej samoistną 
dekompletację. 

7) Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

8) Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy/ druków stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ, bądź zgodnie z tymi formularzami. 

9) Błędy, poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie należy 
poprawiać poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki sposób, aby 
pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną 
oraz datę poprawki wraz z podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej 
czynności. Nie można poprawiać pojedynczych cyfr ani liter.  

10) Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

11) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  
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12) Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS, ewidencji 
działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  

13) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

14) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15) Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm). Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w 
nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA - tylko do wglądu Zamawiającego”. W przypadku braku 
powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w 
pełni jawne. 

16) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, 
jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 
2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

17) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
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Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

20) Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać 
następujące oznaczenie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w pkt.2 ppkt.  
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 
oferty. 

22) Przy przeliczaniu na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w 
walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 
Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

23) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli stwierdzi zaistnienie przesłanek wskazanych 
w art. 89 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP. 

 
ROZDZIAŁ 11. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w 

Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, 78- 300 Świdwin, w dni robocze w godzinach: od 
07:00 – 15:00 lub przesłać na adres: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w 
Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin. Oferta musi wpłynąć do dnia 
31.12.2018r. do godz. 1300 

2. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w 
Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin w dniu 31.12.2018r. o godz. 
1330. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską.  

 
Nazwa Wykonawcy   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Adres       ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 
       

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 
” Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego  
na terenie siedziby  Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie” 

Sygnatura sprawy ZUK/PN/1/2018 
 

„Nie otwierać przed 31.12.2018r.  godz. 1330” 
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5. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie 
zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
www.zuk-swidnin,com.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) nazw oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu 

składania ofert; 
c) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

ROZDZIAŁ 12. 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Całkowite szacunkowe Wynagrodzenie Wykonawcy powinno zostać ustalone   

w oparciu o cenę sprzedaży netto: ON „standardowy”, podaną na stronie 
internetowej PKN Orlen S.A pod adresem: 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx  
z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
tj. 11.12.2018r. 

2. Całkowite szacunkowe Wynagrodzenie Wykonawcy, cena oferty powinna 
zostać obliczona wg poniższego wzoru: 

W = {[NUw + CSs] x 60 m3} +VAT 
gdzie: 
W – oznacza cenę oferty; 
Cws – oznacza cenę netto ON „standardowy” Wykonawcy za 1m3/PLN w temperaturze 15oC ;  
CSs – oznacza cenę netto ON „standardowy” z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, 
podaną na stronie internetowej PKN Orlen S.A., o której mowa powyżej, za 1m3/PLN w 
temperaturze 15oC; 
VAT – oznacza wartość podatku od towarów i usług.  
NUw =(Cws – CSs) – oznacza stałą różnicę (upust/narzut) pomiędzy ceną ON „standardowy” 
zaproponowaną przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie (+/-PLN/m3), a ceną hurtową 
netto PKN Orlen S.A dla ON „standardowy” z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, 
podaną na stronie internetowej PKN Orlen S.A., o której mowa powyżej, za 1m3/PLN w 
temperaturze 15oC , w odniesieniu do danego produktu. 

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w PLN 
(polskich złotych). 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z całości dostaw związanych z 
wykonanie przedmiotu zamówienia.   

5. W celu rzetelnego oszacowania kosztów oraz ryzyka przy realizacji zamówienia jak i 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na cenę oferty, 
Wykonawca zobowiązany jest do wizyty w miejscu realizacji dostaw, zapoznania się 
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z jego otoczeniem oraz analizy i rozpoznania dróg, którymi będzie przebiegał 
transport. Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku.    

7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy 
tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami SIWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

9. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym 
etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do 1 grosza. 

10. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach 
wymienionych w § 7 pkt. 2 umowy. 

 
ROZDZIAŁ 13. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę 

punktów obliczonych z zastosowaniem następujących kryteriów: 

a) kryterium cena – waga – 60 pkt. Oferty zostaną przeliczone zgodnie z podanym 
poniżej wzorem: 

      Cena najniższa 
                       Cena =  -------------------------------------------- x  60 (pkt) 

    Cena badanej oferty     
  
 

b) kryterium termin dostawy – waga – 40 pkt. Oferty zostaną przeliczone 
zgodnie z podanym poniżej wzorem (z zastrzeżeniem, że maksymalny termin 
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dostawy nie może przekroczyć 48 h od złożenia zamówienia przez 
zamawiającego): 

      Termin najkrótszy spośród badanych ofert 
                       Termin dostawy =  ----------------------------------------------- -------                       x  40 (pkt) 

Termin badanej oferty     
 

         
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę danego 
kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w określonym 
kryterium  
 

2. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych 
kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 
ROZDZIAŁ 14. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  
 
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o których mowa w pkt 1, jeżeli postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę albo jeżeli w postępowaniu nie odrzucono 
żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 
terminu  związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację 
o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził 
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Zamawiający zawiadomi faksem lub poczta elektroniczną wybranego Wykonawcę 
o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie 
prawne do podpisania oferty, jeżeli umocowanie takie nie wynika z dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

21 
 



ROZDZIAŁ 15. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ 16. 
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. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę 

na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 
którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar 
umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu 
realizacji umowy; 

2) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – 
przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, 
odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; 

3) W przypadku zmiany cen niezależnych od Wykonawcy tj.: 
a) przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego, 
b) przy zmianie podatków pośrednich, 
c) przy zmianie cen producenta lub hurtownika, 
d) przy zmianie cen urzędowych, 
e) przy zmianie kursów walut, w których wykonawca rozlicza się z producentem, 
f) przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS, możliwa jest zmiana ceny 
jedynie za zgodą obu stron. 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 
a) zmiana danych teleadresowych, 
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. 

zmiana nr rachunku bankowego; 
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ROZDZIAŁ 17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego  przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej 
równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisaną na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  
 

ROZDZIAŁ 18. 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 
Wykaz załączników do SIWZ będących jej integralną częścią: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik nr 3 – Projekt umowy 
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  
Załącznik nr 5 – Opis urządzeń technicznych (pojazdów specjalnych, cystern) 
zastosowanych przez Wykonawcę dostaw, pozostających w jego dyspozycji 
Załącznik nr 6 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 7 – informacja RODO 
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