
Białystok, 30 marca 2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 2 miesięcy  dla spółki
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

znak postępowania nadany przez Zamawiającego:

PKS Nova SA - PT/03/2017/1

ROZDZIAŁ I.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego, numer postępowania.
ROZDZIAŁ II.Tryb udzielenia zamówienia.
ROZDZIAŁ III.Opis przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ IV.Termin wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.
ROZDZIAŁ VI.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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.

ROZDZIAŁ VIII.Wymagania dotyczące wadium.
ROZDZIAŁ IX.Termin związania ofertą.
ROZDZIAŁ X.Opis sposobu przygotowywania ofert.
ROZDZIAŁ XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ XII.Opis sposobu obliczenia ceny.
ROZDZIAŁ XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
ROZDZIAŁ XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVI.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ XVII.Pouczenie o możliwości wniesienia protestu do Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XVIII.Warunki dodatkowe dla konsorcjum Wykonawców.
ROZDZIAŁ XIX.Załączniki do SIWZ
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ROZDZIAŁ I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego, numer postępowania.

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  pod  nr  KRS 
0000246383, NIP 5420200091, kapitał zakładowy w wysokości 15.168.000,00 zł, opłacony w całości.
ul. Fabryczna 1
15 – 482 Białystok
telefon: (85) 675 02 18
fax: (85) 675 10 36
email: info@pksnova.pl
www.pksnova.pl
godz. pracy biura: 7:30-15:30

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym):
PKS Nova SA - PT/03/2017/1
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w 
przepisach § 23 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego.
2. Podczas postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający publi-
kuje ogłoszenie o przetargu wraz z SIWZ na swojej stronie internetowej, a oferty mogą składać wszyscy za-
interesowani Wykonawcy.  Zamawiający publikuje ogłoszenie o przetargu również na swojej tablicy ogło-
szeń. Fakultatywnie ogłoszenie o przetargu może być opublikowane w inny sposób, jak również przekazane 
do wiadomości potencjalnym Wykonawcom.
3. Zamawiający może ustalić opłatę za przekazanie Wykonawcy SIWZ w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Białegostoku, Sokółki, Łomży, Grajewa, Zambrowa 
i  Wysokiego  Mazowieckiego  oleju  napędowego  (ON)  z  przeznaczeniem  do  tankowania  pojazdów  dla 
Podlaskiej  Komunikacji  Samochodowej  Nova  S.A.  w Białymstoku  oraz  do  odsprzedaży,  przez  okres  2 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wynosi 520.000,00 
litrów.

3.  Zamawiający  zastrzega,  że  oznaczona  w  pkt  2  rozdziału  III  SIWZ  ilość  paliwa  stanowi  wartość 
szacunkową, w związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych 
negatywnych  konsekwencji,  w  szczególności  nie  powoduje  zmiany  ceny  w  przypadku  konieczności 
zamówienia w okresie objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa.

4. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680)  oraz 
odpowiadać  normie  PN-EN  590  (w  przypadku,  jeżeli  przepisy  rozporządzenia  przewidują  wyższe 
wymagania niż norma, decydują przepisy rozporządzenia).
Dostarczany  ON  może  być  charakteryzowany  przez  normy  zakładowe  producenta,  ale  o  parametrach 
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jakościowych  tożsamych  lub  lepszych  od  przedstawionych  w  przywołanych  wyżej  normach  i 
rozporządzeniu.

5. Jeżeli w okresie realizacji zamówienia publicznego (umowy) wystąpią spadki temperatury poniżej minus 
20  stopni  Celsjusza  (w  miejscowości,  do  której  realizowane  są  dostawy  paliwa),  Wykonawca  będzie 
zobowiązany dostarczać olej napędowy (ON) o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych, o 
temperaturze blokowania zimnego filtra nie wyższej niż minus 32 stopnie Celsjusza i temperaturze mętnienia 
nie wyższej niż minus 22 stopnie Celsjusza. Olej napędowy powinien charakteryzować się odpowiednimi w 
tym zakresie  wymaganiami  jakościowymi  wprowadzonymi  przez rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z 
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, odpowiadając również 
wymaganiom polskiej normy PN-EN 590.

6. Cena zakupu danego oleju napędowego o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych będzie 
z dostawcą negocjowana indywidualnie przy każdorazowym zamówieniu, przy czym nie może przekraczać 
ceny hurtowej Oleju Napędowego Arktyczny 2, podanej przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. jako 
obowiązująca  w  dniu  złożenia  zamówienia.  Ilość  zakupionego  paliwa  danego  gatunku  nie  wpłynie  na 
zwiększenie ilości danego paliwa przez Zamawiającego i nie będzie uwzględniona do ceny oferty złożonej 
przez Wykonawcę.

7. Miejsce dostaw:
a) Białystok, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,
b) Sokółka, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,
c) Łomża, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,
d) Grajewo, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,
e) Zambrów, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,
f) Wysokie Mazowieckie, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta.

8. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi będącymi w dyspozycji 
Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j.,  ze zm.) na jego koszt i ryzyko, do miejsc dostaw Zamawiającego 
określonych w pkt 7 rozdziału III SIWZ.

9. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z pozostałych zapisów i zasad ogólnych Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dostarczone paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego. Koszty dostaw 
paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w oferowaną cenę jednostkową 
ON.

10. Dostawy paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po dostawie. 
Należności za faktycznie dostarczone paliwo (według ilości wynikającej z pomiarów zgodnie z rozdziałem 
III pkt 11) będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT przez 
Wykonawcę, wystawionej najwcześniej w dniu dostarczenia paliwa.

11. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia są ustalone jak niżej:
a) Rozliczanie będzie przeprowadzane w temperaturze 15 stopni Celsjusza.
b)  Ilość  faktycznie  dostarczanego paliwa  będzie  ustalana  komisyjnie  na  podstawie  pomiarów w 
legalizowanych zbiornikach  Zamawiającego przy pomocy systemu kontrolno-pomiarowego,  jako 
różnica ilości  produktu po zlaniu i  przed zlaniem, przez pomiar słupa paliwa łatą pomiarową w 
legalizowanych zbiornikach, jako różnica ilości paliwa po zlaniu i przed zlaniem lub na podstawie 
wydruku z drukarki przepływomierza cysterny w temperaturze rzeczywistej i 15 stopni Celsjusza 
(według wyboru Zamawiającego). Tak ustalona ilość będzie przyjmowana w fakturze do obliczenia 
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wartości dostarczanego paliwa.
c) W skład komisji, o której mowa w lit. b), wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel 
Zamawiającego.
d) Z każdej dostawy, przed zrzutem paliwa do zbiorników, przedstawiciel Zamawiającego będzie 
pobierał do szklanego naczynia próbkę dostarczanego paliwa w ilości do 5 litrów.
e) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć orzeczenie o jakości dostarczanego 
paliwa,  sporządzone  przez  uprawnione  laboratorium.  Orzeczenie  musi  zawierać  oznaczenia 
parametrów fizyko-chemicznych,  musi  być  zaopatrzone  w datę  wykonania  badań oraz  zawierać 
podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane. Badania dostarczanego paliwa 
winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 3 dni przed dostawą. Za jakość paliwa odpowiada 
Wykonawca.
f) Dostarczający paliwo przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest posiadać dokument wydania 
paliwa z magazynu i  okazać go, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego. Dokument wydania 
paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej  niż 24 godziny poprzedzające dostawę. 
Brak dokumentów określonych w lit. e) i f) może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczanego 
paliwa.  Dowód  dostawy WZ  powinien  zawierać  informację  o  objętości  paliwa  w  temperaturze 
nalewu oraz gęstości paliwa w temperaturze referencyjnej cysterny 15°C.

12.  Przez  cały okres  obowiązywania  umowy o  zamówienie  publiczne  Wykonawca  będzie  zobowiązany 
utrzymywać  swoje  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.500.000,00 zł (półtora miliona złotych), jak również 
kaucję gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług  (Dz.U.2016.710  t.j.,  ze  zm.),  stanowiącą  zabezpieczenie  zapłaty  podatku  od  towarów i  usług  w 
związku z dokonywaniem dostaw towarów o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j., ze zm.), w wysokości co najmniej 100.000,00 zł 
(sto tysięcy złotych).

13.  Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia,  w  tym obowiązków Wykonawcy zawiera  wzór  umowy 
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia.

1. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą przez okres 2 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Zamówienia ilościowe na dostawę paliwa, ze wskazaniem terminu i miejsca dostawy Zamawiający będzie 
składał  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego 
potwierdzenia  otrzymania  zamówienia  faksem  lub  pocztą  elektroniczną.  Niepotwierdzenie  otrzymania 
zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od realizacji dostawy, jeżeli Zamawiający złożył zamówienie.

3. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w ciągu 24 godzin od złożenia 
zamówienia. Jeżeli upływ 24-godzinnego terminu realizacji złożonego zamówienia następowałoby w innych 
dniach  i  godzinach  niż  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7.30-15.00,  Wykonawca  może  zrealizować 
dostawę  w  pierwszym dniu  roboczym od  poniedziałku  do  piątku,  przypadającym po  pierwotnym dniu 
upływu terminu realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza opóźnienie dostawy, lecz nie większe niż 1 
dzień  od  wyznaczonego  terminu.  Mimo  ewentualnego  opóźnienia  dostawy  paliwa,  Wykonawca  w 
wystawionej fakturze będzie ujmował cenę z dnia, w którym była wymagana dostawa, chyba że cena w dniu 
dostawy będzie niższa.

ROZDZIAŁ V
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Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych 
warunków.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1.1.  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  zostanie  uznany  za 
spełniony, gdy Wykonawca wykaże poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których 
mowa w rozdziale VI, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  zostanie  uznany  za  spełniony,  gdy  Wykonawca 
wykaże poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, iż w 
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  terminie,  należycie  wykonał  lub  wykonuje,  co  najmniej  2 
dostawy paliw ciekłych o wartości łącznej min. 2.000.000,00 zł brutto.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia.

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wykazał  poprzez  przedstawienie  odpowiednich 
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, że dysponuje (według dowolnego tytułu prawnego) 
pojazdem przeznaczonym do transportu paliw ciekłych, spełniającym wymagania ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j., ze zm.).

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa 
w rozdziale VI, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 
1.500.000,00 złotych.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa 
w rozdziale VI, że złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa 
w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 
t.j.,  ze  zm.),  stanowiącą  zabezpieczenie  zapłaty  podatku  od  towarów  i  usług  w  związku  z 
dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości, co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy złotych).

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu stwierdzając czy oferta spełnia 
wskazane w SIWZ warunki czy też ich nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formularzem stanowiącym za-
łącznik nr 2 do SIWZ,
b) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
c) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oleju napędowego, potwierdzają-
ce, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom jakości przedstawionym w SIWZ,
d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głów-
nych dostaw paliw ciekłych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadze-
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nia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości łącznej min. 2.000.000,00 złotych brutto, wraz z po-
daniem ich wartości, okresów wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według druku stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ,

Dowodami o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym w odnie-

sieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych wymagane są poświadczenia 
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wyko-
nawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

e) opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpo-
wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwo-
tę co najmniej 1.500.000,00 złotych,
f) postanowienia odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 
105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j., ze zm.), stano-
wiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o 
których  mowa  w załączniku  nr  13  do ustawy z  dnia  11 marca  2004 r.  o  podatku  od towarów i  usług 
(Dz.U.2016.710 t.j., ze zm.), w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
g) wykazu pojazdów Wykonawcy przeznaczonych do transportu paliw ciekłych, spełniających wymagania 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j., ze zm.) wraz 
z informacją o podstawie do dysponowania nimi, według załącznika nr 4 do SIWZ.

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.

1.Porozumiewanie się pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w tym składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień,  informacji,  zwanych  dalej  w  niniejszym rozdziale  „Pismami”,  z  zastrzeżeniem pkt  5  w 
rozdziale  VII  SIWZ,  dopuszczalne  jest  w  formie  pisemnej,  za  pośrednictwem  faksu  lub  drogą 
elektroniczną.  Jeżeli  porozumiewanie się odbywa się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt  otrzymania Pisma.  Brak potwierdzenia otrzymania takiego 
Pisma  w  terminie  wyznaczonym  przez  nadawcę,  nie  krótszym  jednak  niż  1  dzień,  będzie  oznaczał 
otrzymanie Pisma wraz z upływem tego wyznaczonego terminu,  chyba że wykazane zostanie, że Pismo 
doszło do adresata w taki sposób, że w normalnym toku zdarzeń mógł zapoznać się z nim już wcześniej lub 
dopiero później.
2.Wykonawcy powinni kierować korespondencję do Zamawiającego na adres:
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15 – 482 Białystok, faks: (85) 
675-10-36,  e-mail: info@pksnova.pl,  wraz  z  podaniem numeru  referencyjnego  postępowania,  o  którym 
mowa na wstępie.
3.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Artur Zysk tel. 
603 727 299.
4.Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ. Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na 
pytania Wykonawców. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania. Zamawiający może 
odstąpić od udzielania Wykonawcom odpowiedzi, jeżeli pytania wpłyną do Zamawiającego na mniej niż 3 
dni przed złożeniem ofert. Zamawiający może w każdym czasie przed otwarciem ofert zmodyfikować treść 
SIWZ.  Informację  o  modyfikacji  SIWZ  Zamawiający przekazuje  niezwłocznie  Wykonawcom biorącym 
udział w postępowaniu. Zamawiający dodatkowo publikuje na swojej stronie internetowej zmodyfikowaną 
treść SIWZ.
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5.Oferta (w tym jej składniki, o których mowa w pkt 3 Rozdziału X SIWZ), a także oświadczenia o jej 
zmianie lub wycofaniu muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ VIII
Wymagania dotyczące wadium.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 40 dni.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w:

a) w pieniądzu,
 na konto Zamawiającego: 92 8769 0002 0391 2032 2000 0010.
Za  termin  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  uważa  się  termin  wpływu  pieniędzy  na  konto 
Zamawiającego.
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. Dokument 
potwierdzający  wniesienie  wadium  w  pieniądzu  zaleca  się  załączyć  do  oferty.  W  przypadku 
niezabezpieczenia  oferty jedną  z  określonych  w niniejszej  specyfikacji  form wadium Wykonawca  uzna 
ofertę za sprzeczną z SIWZ i ją odrzuci.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę o zamówienie,
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli:
a) Wykonawca odmówił podpisania umowy o zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z powodu przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX
Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 40 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X
Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
3.Oferta obejmuje następujące składniki, które Wykonawca musi złożyć:

a)formularz ofertowy, który należy złożyć jako sporządzony i wypełniony zgodnie z instrukcjami 
SIWZ i instrukcjami załączników do SIWZ załącznik nr 1 do SIWZ w formie oryginału,
b)oświadczenia,  wykazy  i  dokumenty,  o  których  mowa  w  rozdziale  VI  SIWZ  –  sporządzone, 
wypełnione lub uzyskane (odpowiednio) zgodnie z instrukcjami SIWZ i załączników do SIWZ, w 
szczególności jako:

7



- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, w formie oryginału,
- wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, w formie oryginału,
- wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, w formie oryginału,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej  RP,  wystawiony nie  wcześniej  niż  2  miesiące  przed upływem terminu składania 
ofert,  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  (Zamawiający 
dopuszcza  również  w  tym  zakresie  złożenie  wydruku  pobranej  w  tym  terminie  informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie z art. 4 ust. 
4aa  ustawy  z  20  sierpnia  1997  r.  o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  strona  internetowa: 
https://ems.ms.gov.pl, a także wydruku pobranej w tym terminie informacji zgodnej z art. 38 ust. 4 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., posiadającego moc zaświadczenia o 
wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP – strona internetowa: 
https://ceidg.gov.pl;  wydruki  pobrane w ten sposób nie  wymagają  poświadczenia  za  zgodność z 
oryginałem),
- aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem ,
-  zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  oleju  napędowego, 
potwierdzające,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  wymaganiom  jakości  przedstawionym  w 
SIWZ, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
- poświadczenia, że dostawy wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub - jeżeli z 
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać 
poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału),
- opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 
zamówienia,  na  kwotę  co  najmniej  1.500.000,00  złotych,  w  formie  oryginału  lub  kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem,
- postanowienia odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której mowa 
w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j., 
ze  zm.),  stanowiącej  zabezpieczenie  zapłaty  podatku  od  towarów  i  usług  w  związku  z 
dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 
2004 r.  o  podatku od towarów i  usług  (Dz.U.2016.710 t.j.,  ze  zm.),  w wysokości  co najmniej 
100.000,00 zł  (sto  tysięcy złotych),  w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z 
oryginałem.

4.  Treść  oferty musi  odpowiadać  treści  SIWZ i  przewidzianych  w SIWZ instrukcji.  Wykonawca  przed 
upływem terminu na składanie ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę, co wymaga złożenia przez tego 
Wykonawcę wyraźnego oświadczenia o zmianie oferty (wraz z podaniem zakresu zmiany) lub o wycofaniu 
oferty, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie karty oferty (wszystkie składniki oferty, o których mowa w pkt 3 Rozdziału X SIWZ) 
powinny być podpisane przez osobę (osoby) mające prawo do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
Zaleca się również, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Podpisy mogą 
być  złożone  także  przez  inne  osoby,  jeśli  posiadają  właściwe  pełnomocnictwo  do  reprezentowania 
wykonawcy w  danym zamówieniu  publicznym (pełnomocnictwo  powinno  w  swej  treści  jednoznacznie 
wskazywać  uprawnienie  do  podpisania  ofert).  Wymagane  jest  dołączenie  do  oferty  dodatkowych 
dokumentów,  które  będą  dowodzić  uprawnienia  do  podpisywania  przedmiotowych  dokumentów,  w 
szczególności pełnomocnictwa, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów, o których mowa 
w rozdziale VI SIWZ.
6.  Wykonawca zobowiązany  jest  złożyć  ofertę  przy  użyciu  wypełnionych  przez  niego  formularzy 
stanowiących załącznik do SIWZ oraz załączyć dokumenty wymagane przez SIWZ. W przypadku, gdy dla 
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wymaganego załącznika, oświadczenia lub innego dokumentu Zamawiający nie określił wzoru Wykonawca 
sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru, przy czym musi on zawierać wszystkie dane 
wymagane w tym zakresie przez SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. Oferta i wszystkie dokumenty są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości 
publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: swojej nazwy (firmy) oraz adresu, 
informacji  dotyczących  ceny  i  terminu  wykonania  zamówienia.  Wykonawca  zastrzegający  niejawność 
informacji  zobowiązany  jest  zamieścić  o  tym  stosowną  informację  w  ofercie  poprzez  opatrzenie  tych 
informacji  klauzulą:  „informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa”.  Zaleca  się,  by  Wykonawca 
zastrzegający niejawność  informacji  wpiął  dokumenty,  których  treść  stanowi  tajemnicę,  w nieprzejrzyste 
folie, koperty lub inne opakowania z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę 
(w przypadku kilku osób podpisujących – przez te osoby) i opatrzone datami ich dokonania.
11. Zaleca się umieszczenie oferty (wraz ze wszystkimi składnikami, o których mowa w pkt 3 Rozdziału X 
SIWZ)  w  zaklejonej  kopercie  opisanej:  „OFERTA –  Dostawy  paliwa.  NIE  OTWIERAĆ  PRZED 
TERMINEM OTWARCIA OFERT.”.

ROZDZIAŁ XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Miejsce składania ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
482 Białystok, Sekretariat.
2.Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2017 r., godz. 12:00.
3.Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4.Miejsce otwarcia ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
482 Białystok, sala konferencyjna – pokój 204.
5.Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2017 r., godz. 12:30.
6.Otwarcie ofert jest jawne dla każdego zainteresowanego Wykonawcy.
7.Podczas otwarcia ofert odczytuje się istotne elementy składowe oferty tj. nazwę i adres Wykonawcy, cenę, 
udzieloną  gwarancję,  terminy  płatności,  termin  realizacji.  Informacje  z  otwarcia  ofert  przekazuje  się 
Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII
Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę brutto oblicza się w ten sposób, że:
1.1. Od jednostkowej hurtowej ceny netto 1 litra Oleju Napędowego Ekodiesel w temperaturze 

referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podanej jako obowiązująca na dzień 29.03.2017 r. przez 
Polski  Koncern  Naftowy Orlen  S.A.,  tj.  3,41  zł  (z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku), odejmuje się kwotę stałego i niezmiennego upustu (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

1.2. Kwotę  różnicy  wyliczoną  zgodnie  z  podpunktem  1.1.  mnoży  się  przez  podaną  przez 
Zamawiającego  ilość  litrów  oleju  napędowego  określoną  jako  przewidywane  jego 
zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem (520.000,00 litrów).
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1.3. Kwotę  iloczynu  wyliczoną  zgodnie  z  podpunktem 1.2.  powiększa  się  o  podatek  VAT, 
uzyskując w ten sposób cenę oferty brutto.

2. Cena oraz upust (kwotowy) muszą być w ofercie podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Upust o którym mowa w podpunkcie 1.1., nie podlega zmianie przez okres obowiązywania umowy. Cena
oferty  brutto  po  uwzględnieniu  upustu  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 
zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty celne, podatki, a także zysk Wykonawcy.
4. Cena wyliczona na zasadzie pkt. 1 ze względu na zmienność cen paliwa będzie ceną hipotetyczną, a cena 
sprzedaży będzie mogła zmieniać się w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Jednostkowa cena netto 1 litra oleju napędowego dostarczanego w danym dniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę (w okresie obowiązywania umowy) obliczana jest jako różnica pomiędzy jego jednostkową 
ceną hurtową netto w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podaną jako obowiązująca w tym dniu 
przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., a kwotą stałego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w jego 
ofercie.  Tak  wyliczona  jednostkowa  cena  netto  sprzedaży  powiększana  jest  o  podatek  VAT  według 
obowiązującej stawki. Jednostkowa cena netto oleju napędowego dostarczanego w danym dniu obliczona 
zgodnie  z  poprzednimi  zdaniami  obejmuje  wszystkie  koszty związane  z  realizacją  zamówienia,  w  tym 
koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty celne, podatki a także zysk Wykonawcy.
6.  Zamawiający nie  przewiduje  rozliczenia  w walutach  obcych.  Ceny muszą  być  wyrażone  w  złotych 
polskich,  niezależnie  od  wchodzących  w  ich  skład  elementów,  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku.  Stawka  VAT musi  odpowiadać  obowiązującym  przepisom.  Cena  musi  być  również  podana 
słownie.

ROZDZIAŁ XIII
Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz z  podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto, znaczenie 100 %.
2.Sposób oceny ofert:

a)Oferty będą oceniane z zastosowaniem matematycznych obliczeń.
b)Każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu według wzoru:

          najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert
       ---------------------------------------------------------------     x  100 pkt
                  cena oferty brutto w ofercie badanej

c)Podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt., otrzyma oferta z najniższą ceną oferty 
brutto.

d)Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.
3.Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez 
Zamawiającego.
4.Zamawiający rzetelnie i z należytą starannością bada i ocenia złożone oferty.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.
6.Zamawiający poprawia  w tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  i  rachunkowe,  informując  o  tym 
Wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu.  Wykonawca,  którego  oferta  jest  poprawiana  przez 
Zamawiającego może zgłosić swój sprzeciw wobec czynności Zamawiającego. Zamawiający jest związany 
treścią sprzeciwu Wykonawcy.
7.Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia,  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  wyznaczonym  terminie  wyjaśnień 
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dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.
8.Badaniu podlega spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
9.Ocenie według kryteriów określonych w SIWZ podlegają oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu.
10.Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych dokumentów do ich 
uzupełnienia.
11.Zamawiający  może  odstąpić  od  wezwania  Wykonawców do  uzupełnienia  dokumentów,  jeżeli  oferta 
Wykonawcy  pomimo  uzupełnienia  podlegałaby  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.
12.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

a)oferta jest sprzeczna z SIWZ;
b)oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c)Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty 
(wyraził sprzeciw);
d)oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
e)Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu tj. Wykonawca nie załączył do oferty 
wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków i nie uzupełnił ich na wezwanie 
Zamawiającego;
f)Wykonawca  nie  przedstawił  w  ofercie  dokumentów  na  potwierdzenie  wymagań  dotyczących 
przedmiotu zamówienia i nie uzupełnił ich na wezwanie Zamawiającego.

13.Zamawiający informuje Wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie.
14.Zamawiający  unieważnia  postępowanie,  jeżeli  nie  wpłynęła  żadna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu, 
ponownie zostały złożone dodatkowe oferty (po wezwaniu Wykonawców do ponownej oferty, jeżeli ilość 
punktów w ofertach z najwyższą ilością punktów była taka sama), które nie pozwalają na wybór oferty (po 
raz kolejny z identyczną liczbą punktów), postępowanie dotknięte jest wadą, która uniemożliwia zawarcie 
ważnej umowy lub zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIV
Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający informuje  o  wyborze  Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zmówienia.  Z Wykonawcą, który złożył  najkorzystniejszą 
ofertę,  zostanie  zawarta  umowa.  O miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  Zamawiający  powiadomi 
wybranego  Wykonawcę.  Wybrany Wykonawca  zobowiązany jest  zawrzeć  umowę  zgodnie  z  informacją 
przedstawioną mu w tym zakresie przez Zamawiającego.
2.W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający przed  podpisaniem umowy o udzielenie  zamówienia  zażąda 
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.Umowa  może  zostać  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  stron  w  obrocie 
gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestrowym,  z  uwzględnieniem  posiadanego  pełnomocnictwa.  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.
4.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
6.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
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ROZDZIAŁ XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

Wzór  umowy,  według  którego  zostanie  zawarta  umowa  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana, 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVII
Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o 
udzielenie zamówienia

1.Zgodnie z  Regulaminem zamówień  publicznych  Zamawiającego  Wykonawca  może  wnieść  protest  na 
działanie lub zaniechanie Zamawiającego.
2.Protest wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od momentu gdy Wykonawca powziął lub mógł 
powziąć informację  o  działaniu lub  zaniechaniu Zamawiającego sprzecznym z  Regulaminem zamówień 
publicznych Zamawiającego. Protest wniesiony po terminie nie jest rozpatrywany przez Zamawiającego.
3.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego.
4.Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni.  Brak rozstrzygnięcia w terminie 5 dni uznaje się za 
milczące oddalenie protestu.

ROZDZIAŁ XVIII
Warunki dodatkowe dla konsorcjum Wykonawców.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2. Wykonawcy tworzący konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy.
3. Wykonawcy tworzący konsorcjum ustanawiają jednego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  W  takim  przypadku  należy  do  oferty  załączyć  pełnomocnictwo  podpisane  przez  osoby 
upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  każdego  z  Wykonawców,  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 
zawarciem  umowy  z  Zamawiającym,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  umowę  regulującą 
współpracę tych podmiotów występujących wspólnie.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi samodzielnie udowodnić spełnianie 
wymagań stawianych przez Zamawiającego.
6.  Jeżeli  konsorcjum  przedstawia  kopie  dokumentów,  powinny  być  one  poświadczone  za  zgodność  z 
oryginałem przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego dotyczy 
dokument.

ROZDZIAŁ XIX
Wykaz załączników.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych dostaw.
Załącznik nr 4: Wykaz środków transportu.
Załącznik nr 5: Wzór umowy.

Podpisy członków komisji przetargowej:

1..................................................

2..................................................

3..................................................

Zatwierdzam: …...........………………………….
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