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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot progowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

 

Tryb: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. 

  ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość 

  tel. 052 35-18-520 

adres strony internetowej: www.pugpakosc.pl 

Regon: 090052136  NIP: 556-000-42-66 

 

Sygn. sprawy: PN-01-1/2018 

 

Przedmiot zamówienia:      Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95 

 

Nomenklatura zgodnie ze słownikiem CPV:  

Olej napędowy               09.13.41.00-8 

Benzyna bezołowiowa PB95  09.13.21.00-4 

 

Miejsce ogłoszenia: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych nr 504818-N-2018, zamieszczono w dniu 

12.01.2018r. 

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3. Strona internetowa Zamawiającego: www.pugpakosc.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pugpakosc.pl/
http://www.pugpakosc.pl/
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I. Rozdział 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. 

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość,  

pow. inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie 

tel. (52) 35-18-520, fax. (52) 35-18-520 

NIP 556-000-42-66                 REGON 090052136 

witryna www: www.pugpakosc.pl 

 

 

II. Rozdział 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zwanej w 

dalszej treści specyfikacji „ustawą Pzp”. 

2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.   

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o 

wartości poniżej ustalonych kwot na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

III. Rozdział 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do samochodów 

służbowych oraz maszyn eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z 

o.o. w Pakości. W przewidzianym umową okresie 1 roku Zamawiający planuje zakup 

paliwa silnikowego w ilości: 

- oleju napędowego w ilości 55 000 litrów, 

- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 500 litrów. 
Odbioru przedmiotu zamówienia dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego 

(kierowcy pojazdów) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania za pomocą 

kart wystawianych na numer rejestracyjny pojazdu. Rozliczanie zakupionego paliwa 

następować będzie na podstawie faktur VAT z  terminem płatności min. 14 dni od daty 

wystawienia faktury. W chwili obecnej Zamawiający posiada następujące pojazdy i 

urządzenia: 

- samochód ciężarowy marki Mercedes CIN 2E04 

- samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN  24179 

- samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN  44192 

- samochód ciężarowy marki Fiat Ducato CIN 67005 

- samochód ciężarowy marki Renault BCR 9822 

- samochód ciężarowy marki MAN CIN 28950 

- samochód ciężarowy marki Scania PO 1V740 

- maszyna kompaktująca Doosan 
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- Ciągnik rolniczy Ursus BYN 916K 

- Ciągnik rolniczy Ursus BDH 5912 

- Ciągnik rolniczy Zetor PO 736L 

- Koparko-Ładowarka HKL 

- Równiarka G6 

- Kosiarka samojezdna 

- Kosiarki spalinowe 

- Dmuchawa spalinowa 

- Zagęszczarka płytowa 

- Urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia rur kanalizacyjnych ROM 400WF 914AC 

- Zespół Prądotwórczy Przewoźny.  
 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zadeklarowanej ilości paliwa z uwagi na 

możliwość zmiany w zakresie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów i urządzeń w okresie 

obowiązywania umowy.  

 

3. Ze względów organizacyjnych Zamawiającego oraz z uwagi na brak możliwości 

magazynowania paliwa, punkt odbioru przedmiotu zamówienia nie może znajdować 

się poza terenem gminy Pakość. 

 

4. Zamawiający wymaga, aby paliwo (olej napędowy) do maszyny kompaktującej 

Doosan Wykonawca dostarczał na składowisko odpadów w m. Giebnia (gm. Pakość). 

Dostawa nie będzie generowała dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Z uwagi 

na brak możliwości magazynowania paliwa, po dokonaniu dostawy maszyna zostanie 

zatankowana. Dostawy będą następować po zgłoszeniu telefonicznym przez 

pracownika składowiska po upływie maksymalnie 24 godzi od zgłoszenia. 

Dotychczasowe zapotrzebowanie maszyny wymagało dostaw paliwa co dwa dni w 

ilości ok. 200 litrów każda. 

 

5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim wypadku w/w 

wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

6. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 

 

 

IV. Rozdział 

Informacje dotyczące podwykonawców 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
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nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy według 

zasad i wymagań analogicznych jak te zapisane w niniejszej SIWZ. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.   

 

V. Rozdział 

Termin wykonania zamówienia 

 

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.01.2019r. 

 

VI. Rozdział 

Wykluczenie- Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania. 

2. Warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego: 

1) Na potwierdzenie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału na podstawie oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych 

na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: 

a) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi.  

2) Na potwierdzenie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.  
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3) Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.  

 

Informacje dodatkowe: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości 

niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w innych walutach 

niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej 

waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank 

Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje 

się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, minimum 

jeden Wykonawca albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek. 

Konieczność ich spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego 

poszczególnych członków. 

 

Uwaga: na termin składania ofert Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3 do 

SIWZ), który jest wstępną deklaracją jego spełnienia. W przypadku, gdy Zamawiający 

dokona oceny ofert i wyłoni ofertę najkorzystniejszą wezwie Wykonawcę, który ją złożył 

do przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. warunku udziału w 

postępowaniu. 

 

  

VII. Rozdział 

Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 i art. 24 ust. 

5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. 

U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca   1997  r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, 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 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13, art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28165%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28181%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28189%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28218%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28228%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28258%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28270%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2846%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2848%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28115%29par%2820%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%289%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%2810%29
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016r. 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 2016r. poz. 615); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art%28332%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art%28332%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art%28366%29ust%281%29
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koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) 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. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający 

przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 

VIII. Rozdział 

Wykaz dokumentów i oświadczeń żądanych od Wykonawców 

 

1. Na dzień składania oferty należy złożyć: 

a) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ 

b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8- załącznik nr 2 do SIWZ 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SIWZ 

 

2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej (www.pugpakosc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
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Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 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, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.- załącznik nr 4 do SIWZ 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy najwyżej ocenionego: 

 

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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.: 

 

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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; 

b) zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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; 

c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716)- zawarte w formularzu ofertowym,   

 

d) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi; 
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt a), c) i d)- 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Dokumenty, o których mowa w ppkt b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt a) powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

8. 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.  

9. Wykonawca poza dokumentami wymienionymi w pkt. 4 SIWZ, zobowiązany jest do 

przedstawienia  pełnomocnictw (jeżeli dotyczy)- także w zakresie ofert wspólnej, zgodnie 

z art. 23 ustawy Pzp. 

10. Na podstawie art. 22a ust 4 ustawy Pzp podmiot udostępniający swoje zasoby będzie 

zobowiązany zrealizować tę część zamówienia, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. Zamawiający będzie wymagać w trakcie realizacji umowy przestrzegania tego 

wymagania (art. 22a ust. 6; art. 36b ust. 2 ustawy Pzp), łącznie z prawem do naliczenia kar 

umownych czy odstąpienia od umowy. Zamawiający pragnie także zwrócić uwagę, że w 

zapisach projektu umowy- załącznik do SIWZ,  zostały wprowadzone na podstawie art. 

143b ust 1; ust 3 i ust 5 ustawy Pzp wymagania formalne co do akceptacji umów o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

11. Zgodnie z art. 36b ust 1 Wykonawca składając ofertę ma obowiązek wskazać, w jakiej 

części zamierza powierzyć realizację zamówienia podwykonawcom i podać nazwy firm. 

W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu należy uwzględnić wymóg obowiązkowej realizacji 

danej części zamówienia przez podmiot udostępniający swoje zasoby, zgodnie z art. 22a 

ust 4 ustawy Pzp. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w Rozdz. VI. 

13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz  dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 13, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów 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. 

18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one 

aktualne. 

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane są wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

20. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 

1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

21. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp.  
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IX. Rozdział 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wymagana forma oferty, wszelkich oświadczeń i zawiadomień składanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r.,- Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r., poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniach usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2013r., poz. 1422, z 2015r., poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być adresowane na: 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. 

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 

fax 52/ 35-18-520 

adres e- mail: ilona.sz@pugpakosc.nazwa.pl  

 

4. SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pugpakosc.pl 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu skradania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie 

internetowej (www.pugpakosc.pl) chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na 

stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

a) w sprawach przedmiotu zamówienia– Dariusz Laskowski, 

b) w sprawach proceduralnych– Ilona Szymborska. 

 

 
 

X. Rozdział 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

 

 

 

mailto:ilona.sz@pugpakosc.nazwa.pl
http://www.pugpakosc.pl/
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XI. Rozdział 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert. 

2. 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 dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. 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. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

  

XII. Rozdział 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę- załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany załączyć na późniejsze wezwanie dokumenty, 

zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 4 SIWZ. Na 

etapie składania oferty Wykonawca dostarcza jedynie dokumenty określone w 

rozdz. VIII pkt. 1 SIWZ. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Zaleca się aby takie informacje zawarte były na osobnych kartkach, ponumerowanych, 

nie spiętych z całością oferty i oznaczone klauzulą „Nie udostępniać. Informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”.  

9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami proponuje się umieścić w dwóch 

kopertach, oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych co najmniej w 

następujący sposób: 
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Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: „Dostawy oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej PB95” 

 

nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2018r., przed godz. 10:15 

 

10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot 

nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

  

XIII. Rozdział 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Spółka z o.o. 

ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość 

Pokój nr 102 (sekretariat) 

 

do dnia 22 stycznia 2018r. do godz. 10:00 
 

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. wymaganiami ponosi Wykonawca.  

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w 

niniejszej Specyfikacji.  

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia tj. 22 stycznia 2018r. o godz. 

10:15 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 1 (pokój nr 115). 

5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

(www.pugpakosc.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
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UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

(www.pugpakosc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie 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, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

  

XIV. Rozdział 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. W celu prawidłowego obliczenia ceny należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę netto, stawkę podatku VAT i cenę brutto w każdej 

pozycji. Całkowita wartość zamówienia brutto stanowi sumę pozycji 1i 2 tabeli wskazanej 

w pkt 7 Formularza ofertowego. 

2. Oferta winna być skalkulowana tak, aby zawierała całkowita cenę realizacji przedmiotu 

zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. 

3. Zasady prawidłowego wypełnienia tabeli zawartej w pkt 7 Formularza ofertowego, 

zamieszczone są pod w/w tabelą. 

4. Łączna wartość brutto służy do porównania ceny ofertowej. Wskazany rabat, o który 

każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej 

w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres 

realizacji umowy. 

5. Cenę należy podać w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach lub w innych 

walutach z zastrzeżeniem przeliczenia na złote według jakiegokolwiek wskaźnika (kursu). 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej.  

6. Cena całkowita powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. 

7. 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 lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Cena całkowita podana w ofercie będzie ceną przyjętą do porównywania ofert.  

9. Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z opisem zamówienia znajdującym się w SIWZ wraz z załącznikami oraz uzyskać 

niezbędne do sporządzenia oferty informacje, mające wpływ na wartość zamówienia.  

10. Wykonawca może zaproponować tylko cenę całkowitą w odniesieniu do całości 

zamówienia- i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą 

prowadzone. 

11. Zamawiający poprawi omyłki, zgodnie z art. 87 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w 

tekście oferty omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 
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12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz (z 

zastrzeżeniem  art. 87 ust 2 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

  

XV. Rozdział 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Ocena ofert: złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu 

następujących kryteriów: 

 

Opis kryteriów oceny Waga 

Cena (C) 90 % 

Termin płatności (P) 10 % 

 

Do badania i oceny ofert będą miały zastosowanie jedynie dane zawarte w ofertach 

podlegających punktacji, gdzie oferta nie podlega odrzuceniu lub Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

• w kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

 

C= [ C min / C bad ] x 90 pkt 

 

gdzie: 

C- liczba punktów za cenę 

C min- najniższa cena ofertowa 

C bad- cena oferty badanej 

 

• w kryterium „P”  ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących 

reguł: 

Termin płatności 14 dni 0 pkt 

Termin płatności 21 dni 5 pkt 

Termin płatności 30 dni 10 pkt 

 

Brak wskazania w formularzu oferty terminu płatności skutkować będzie odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów (suma uzyskanych punktów w 

kryteriach cena + termin płatności). 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

1) 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 
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adresy, jeżeli są 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 zostało odrzucone, powodach odrzucenia 

oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku 

równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, 

d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie 

zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

e) dopuszczeniu do  dynamicznego systemu zakupów, 

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

g) unieważnieniu postepowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.pugpakosc.pl  

3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało  przesłane w inny 

sposób. 

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 3), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął 

termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 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.   

 

  

XVI. Rozdział 

Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: 

 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienia jednego 

członków konsorcjum- głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy,  

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

http://www.pugpakosc.pl/


 

 

17 

 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 

trakcie realizacji zamówienia, 

7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez 

Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna- wystawcą faktury ma być 

pełnomocnik konsorcjum). 

  

XVII. Rozdział 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XVIII. Rozdział 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

 

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 

pisemnego aneksu, w zakresie przewidzianym w SIWZ- zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp- w następujących okolicznościach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) 

2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w 

umowie, w przypadku zmiany rachunku wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego 

4) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz  numerów 

kontaktowych wymienionych w umowie 

5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie: 

a) wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli 

Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia.  

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, 

gdy zmiany o których mowa w ust. 5 powyżej spowodowały wzrost kosztów realizacji 

umowy w całym okresie jej obowiązywania o więcej niż 10%. Zmiana wynagrodzenia 

dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia, która nie została jeszcze przez 

Zamawiającego zapłacona i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia 

pozostałego do zapłacenia. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 powyżej 

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia  w życie przepisów dokonujących 

tych zmian, pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty 

wykonania  przedmiotu umowy. 
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7) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zadeklarowanej ilości paliwa z uwagi na 

możliwość zmiany w zakresie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów i urządzeń w 

okresie obowiązywania umowy.  

 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej. 

4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy korzystną dla Zamawiającego. 

 

XIX. Rozdział 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI wymienionej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni- jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

3)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1) i 2) wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzielenia zamówienia  

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert . 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

XX. Rozdział 

Pozostałe informacje 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 

 

XXI. Rozdział 

Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5- Wzór umowy 

 

 

 

………………………………………. 

(Podpis Kierownika Zamawiającego) 

Pakość, 12.01.2018r. 

  

  


