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ROZDZIAŁ I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE.
Dane Zamawiającego:
Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o. w Pabianicach
Adres:
95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48
Telefon:
(42) 215 51 95
Fax:
(42) 215 51 95
Poczta elektroniczna:
sekretariat@mzkpabianice.pl
Strona WWW:
http://www.mzkpabianice.pl/site/index.php
Numer NIP:
731-192-39-34
Numer Regon:
100065150
Skrzynka podawcza E-PUAP: /MZK-Pabianice
Informacje wstępne:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2. nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych,
3. nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
4. przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego,
5. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,
6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93
ust. 4 ustawy PZP,
7. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,
nie mniej żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonawca powierzy
podwykonawcy oraz danych podwykonawcy.
8. informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone w PLN.
9. nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
10. najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie będzie badał, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - w zgodzie z zapisami art. 24aa ustawy PZP.

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986).
2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 , poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2.3. Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej „RODO”, informuję, że:
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a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejski Zakład Kominukacji
Spółka z o.o. Pabianicach.
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o. o. w
Pabianicach jest Jadwiga Banakiewicz kontakt: iod@mzkpabianice.pl, adres pocztowy: 95-200
Pabianice, ul. Lutomierska 48.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie
tytułowej.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi
zmianami), dalej „ustawa Pzp”.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres
rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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 tj.
prawo do ograniczenia przetwarzania 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, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
i) nie przysługuje Pani/Panu:
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,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości i o właściwościach niżej podanych:
a) 900 m3 (x 1) oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania normy PN-EN 590,
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b) 80 m3 (x2) oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych”
spełniających wymagania normy PN-EN 590,
c) 70 m3 (x3) oleju napędowego spełniających wymagania normy PN-EN 14214+A1.
Zamawiający nie dopuszcza ofert zawierających propozycję dostawy oleju zawierającego produkty
pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych (dodatków typ PET)
3.2. Informacje uszczegóławiające:
a) Podane ilości poszczególnych rodzajów oleju napędowego mogą ulec zmianie w okresie trwania
umowy.
b) Olej napędowy musi spełniać wymagania PN-EN 590 oraz normy PN-EN 14214+A1.
c) Decyzję o rodzaju dostarczanego oleju napędowego podejmuje Zamawiający.
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wynikających z podziału
zamówienia ze względu na wymienione wyżej parametry, oferta powinna być całościowa.
W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.
e) Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego transportem dostawcy i na jego koszt w
ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. Dostawy będą się odbywać w dni
robocze w godz. 700 – 1230.
f) Jednorazowa dostawa będzie realizowana w ilości 15 – 32 m3. Zamawiający przewiduje min. 2 takie
dostawy w miesiącu. Przyjęcie dostawy będzie wykonywane zgodnie z „Instrukcją odbioru i
rozliczania paliwa przy realizacji dostaw transportem dostawcy”, która stanowi załącznik do wzoru
umowy.
g) Rozliczenie ilościowe dostawy oleju napędowego będzie realizowane w temperaturze referencyjnej +
15°C. Ilości będą przeliczane zgodnie z opracowaniem Władysława Maciejewskiego “Rozliczenie
braków w paliwach płynnych z kompensacją objętości do temp. + 15º C. W-wa 2003r., “Tablic
gęstości i tablic współczynników korekcyjnych objętości olejów napędowych”
h) Przy każdorazowej dostawie należy przedstawić aktualne świadectwo jakości producenta oleju i
dowód wydania (nalewu). Dokumenty te muszą być wydane w dniu dostawy. Dopuszcza się
przedstawienie tego świadectwa lub orzeczenia laboratoryjnego niezależnej jednostki laboratoryjnej
(np. Naftobazy).
i) Dostawca oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do oferty:
 Warunki techniczne lub Normy zakładowe - dokument producenta oferowanego oleju
potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590 oraz normą PN-EN
14214+A1,
 Karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011r. Nr 63 poz. 322).
3.3. Przewidywany okres trwania umowy - 24 miesiące od dnia podpisania umowy chyba, że zaistnieją
przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3.4. Kody CPV: 09.13.42.20-5
3.5. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza
fakturowanie oddzielnie za każdą zrealizowaną dostawę oleju napędowego. Warunki płatności
- przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

ROZDZIAŁ IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
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ROZDZIAŁ V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1), 4)
i 8) ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 tj. Dz. U. 2017 poz. 220).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że złożył kaucję gwarancyjną wynoszącą minimum
1 000 000 000 zł, o której mowa w art. 105a i 105b ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174). Wykonawca winien przez cały okres obowiązywania
umowy figurować w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w
powyższej ustawie.
Ocena spełnienia tego warunków nastąpi na podstawie załączonego do oferty „Postanowienia o
przyjęciu kaucji gwarancyjnej’ wydanego przez naczelnika urzędy skarbowego
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum
2 zamówień o podobnym co przedmiot zamówienia charakterze (tj. zrealizował dostawy
paliw napędowych – różnego rodzaju oleju napędowego w ilości nie mniejszej niż 700 m3
każde, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie),
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym
obejmującym dysponują minimum 2 pojazdy - autocysterny do przewozu płynnych paliw
napędowych o pojemności każdej z nich co najmniej 15 m3.
5.2. 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 realizacje zamówienia.
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdziale V 5.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te
wymagania łącznie.
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V 5.1.
podpunkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa w Rozdziale V 5.4
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) 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.
W treści zobowiązania powinien być określony:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie 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 ustawy Pzp.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale V ustęp 5.4.
5.6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w ust. 5.1. 2) powyżej
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy
pzp, w trybie i na warunkach określonych w ust. 7 – 10 cytowanego artykułu ustawy.
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) ustawy pzp.
5.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
5.9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia
- nie spełnia.

ROZDZIAŁ VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
6.1 Wykonawca musi przekazać drogą elektroniczną, wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Forma i tryb składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zostały
szczegółowo opisane w Rozdziale VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VI 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych
przedstawicieli tych Wykonawców). Oświadczenia te mają 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.
6.3. 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 oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI 6.1 niniejszej
SIWZ dotyczące tych podmiotów (podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
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dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
6.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w:
1) Rozdziale V 5.1. pkt. 2) ppkt. a) – kompetencje
- koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami o której
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku, nr
89, poz. 625 z późn. zm).
2) Rozdziale V 5.1. pkt. 2) ppkt. b) – sytuacja finansowa
- postanowienie o przyjęciu kaucji gwarancyjnej wydane przez naczelnika urzędu
skarbowego.
3) Rozdziale V 5.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 1 - doświadczenie wykonawcy
- wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw 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, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z nich.
4) Rozdziale V 5.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 2 – potencjał techniczny
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
6.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy
(podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta) wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) 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;
4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
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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 - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załączniku nr 6
do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
 oświadczenia wykonawcy o braku przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w sprawie zamówienia publicznego - według wzoru określonego w załączniku nr 6
do SIWZ;
 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 Pzp;
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.4.2. niniejszej SIWZ:
1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma 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;
2) ppkt 2) - 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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 prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3) ppkt 8) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
4) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt. 2),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;
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 ppkt. 1)-3),
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, wystawionym zgodnie z zasadami
określonymi w ppkt 4).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
6.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
Rozdziale VI ust. 6.5.2. ppkt. 1) niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 6.5. ppkt. 1)
niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
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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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów (co najmniej oświadczenia np. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) , które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6.8. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI ust. 6.4.2. niniejszej SIWZ.1
6.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę:
1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.5. i 6.6. niniejszej
SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 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. z 2016 roku, poz.1126)), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
2) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.4. i 6.5. niniejszej SIWZ (§ 2, §
5 i § 7 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. z
2016 roku, poz.1126).), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6.10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.11. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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. z 2016 roku, poz.1126). jak również
rozporządzenia 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.
6.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI 5.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
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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.
6.13. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z
wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy,
podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
przez te podmioty.
6.14. Wszystkie w/w dokumenty winny być przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej,
opatrzonej podpisem kwalifikowanym zgodnie z wymogami zapisanymi w rozdziale VII poniżej.

ROZDZIAŁ VII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@mzkpabianice.pl (jednocześnie
do wiadomości: zbyszek@mzkpabianice.pl) Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7.5. 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.
7.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7.7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof
Mondzielewski – tel. kom. 728 383 280.
7.8. W przypadku żądania potwierdzenia faktu przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem
sprawy określonym na karcie tytułowej SIWZ.
7.10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
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informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej:
sekretariat@mzkpabianice.pl (jednocześnie do wiadomości: zbyszek@mzkpabianice.pl)
7.11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 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
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 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.12. Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców. Oświadczenie
podmiotu trzeciego musi być dokumentem elektronicznym podpisanym za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
7.13. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z
poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z
oryginałem.
7.14. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
7.15. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .xps, .odt.2
7.16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ używając form i
sposobów wskazanych w pkt. 7.10 powyżej.
7.17. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 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.
7.18. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VIII ust. 8.17 niniejszej SIWZ.
2 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
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7.19. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej siwz.

ROZDZIAŁ VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy, w szczególności Wykonawca
wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO
BP SA nr 46 1020 3437 0000 1602 0073 0796 z dopiskiem „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO
DLA POTRZEB MZK SPÓŁKA Z O. O. W PABIANICACH”
8.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII 8.3. niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
8.5. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest przekazania przed
terminem składania ofert, za pośrednictwem MiniPortalu, oryginału wadium w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta
/Poręczyciela. Nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu
oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta/poręczyciela.
8.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
8.7. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6);
2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę;
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
8.11. Zamawiający ponadto zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Aplikacja
szyfrująca i 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.
10.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych: .doc, .docx, .pdf, .jpg. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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10.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 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). Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
10.5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
10.8. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9
do SIWZ,
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI 6.1. - 6.3. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie,
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o
którym mowa w Rozdziale V ust. 5.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie,
5) warunki techniczne lub normy zakładowe - dokument producenta oferowanego oleju
potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590 oraz normą PN-EN 14214+A1,
6) karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 roku, nr 63, poz. 322)
10.9. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie –
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego
ofertę.
10.10. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do pliku ZIP
zawierającego ofertę dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.10.4. Dokumenty sporządzone w
języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
10.12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.14. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a pliki
składające się na ofertę winny być odpowiednio oznaczone, ułatwiające identyfikację ich zawartości.
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10.15. 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 udostępnione i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.16. Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, 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.
10.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w
trybie wskazanym w pkt. 10.1.
10.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
wycofanie oferty w trybie wskazanym w pkt. 10.1.
10.19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
10.20. Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO [rozporządzenie 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).] wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), do dnia
18.04.2019 roku do godziny 10oo.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2019 roku o godz. 11oo w siedzibie Zamawiającego, ul. Lutomierska
48 - świetlica.
11.3. Tryb otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4) W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, części
której dotyczy, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w
ofercie; informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

ROZDZIAŁ XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
12.1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ. Wykonawca umieszcza wartości (netto, brutto, podatek VAT) w formularzu ofertowym.
12.2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).
12.3. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmieniać.
12.4. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
12.5. Jeżeli w postępowaniu 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 lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.6. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto loco magazyn Zamawiającego (z podatkiem od
towarów i usług VAT ) na formularzu oferty przygotowanym przez Zamawiającego.
Wartość zamówienia należy wyliczyć wg wzoru:
W= (X1 x C1) + (X 2 x C2) + (X3 x C3)
gdzie:
X1 , X2 , X 3 - ilość paliwa
C1 , C2, C3 - cena paliwa
Oferowana cena oleju napędowego powinna być porównana do ceny producenta ogłoszonej w ogólnie
dostępnych biuletynach np. Internet
12.7. Realizując przesłanki art. 7 ustawy PZP dotyczące równego traktowania Wykonawców oraz
zachowania zasady uczciwej konkurencji, Zamawiający ustala 18 kwietnia 2019 roku jako dzień
ustalenia ceny oferowanego oleju napędowego.
Przykład obliczania ceny kolejnych dostaw
Cena jednostkowa będzie obliczana w następujący sposób: jeżeli na 18 kwietnia 2019r., opublikowana
przez producenta cena oleju napędowego wynosić będzie np. 2.650,00 zł/m³ netto, zaś Wykonawca w
ofercie zaproponuje za to paliwo np. cenę 2.600,00 zł./m³ to oferowana cena będzie niższa o 50,00
zł/m³ od ogłoszonej. O taką kwotę będą pomniejszone ceny kolejnych dostaw w stosunku do ceny
producenta. Np. jeżeli cena producenta w dniu dostawy będzie wynosić 2.800,00 zł/m³ cena dostawcy
będzie wynosić – 2.800,00 zł/m³ – 50,00 zł/m³ = 2.750,00zł/m³. Analogiczne, jeżeli Wykonawca w
ofercie zaproponuje cenę wyższą o pewną kwotę od ceny producenta, to o taką kwotę będą
podwyższane ceny kolejnych dostaw. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów oferowanego paliwa.
12.8. Zamawiający zakłada możliwość zmiany ceny paliwa, która będzie określana w zł. za 1 m 3 oleju
napędowego, tylko i wyłącznie w przypadku zmian cen producenta oleju.
12.9. O każdorazowej propozycji zmiany ceny „w górę” albo „w dół” Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego na piśmie załączając dokument producenta potwierdzający tę zmianę, a w
przypadku każdorazowego ogłaszania zmiany cen oleju napędowego w sposób powszechnie dostępny,
wskazać sposób uzyskania informacji zmieniających tę cenę. Reguła obliczania zmiany ceny będzie
taka sama jak przedstawiona w pkt 12.7.
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ROZDZIAŁ XIII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium

znaczenie (waga) kryterium

A. Cena ................................................................................................................................................................................................................ 100%
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie
mniej, obliczone według wzoru:
x1 =

Cena
min
100
Cena
i

gdzie: Cenamin jest najniższą ceną zaproponowaną w postępowaniu
Cenai jest ceną badanej oferty

Uwagi:
13.2. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
ilość punktów w bilansie w/w kryteriów.

ROZDZIAŁ XIV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
14.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
14.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
14.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
14.6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
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miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności;
d) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w 14.6.b), zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za
niewystarczające.
14.8. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w 14.6. a) i d) na stronie internetowej.
14.9. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 14.6., jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XVI.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
16.1. 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 PZP jak
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII.
WZÓR UMOWY.
17.1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Załącznikiem do umowy będzie umowa o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 8a do SIWZ)
17.2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
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ROZDZIAŁ XVIII.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu potencjału
5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
7. Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
8. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
9. Załącznik nr 8a – Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych
10. Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
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