
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova
Spółka Akcyjna w Białymstoku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o sektorowe zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 418 000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

znak postępowania nadany przez Zamawiającego:

PKS Nova SA - PT/04/2017/1

Białystok, 19 maja 2017
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ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

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

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j., ze zm.)
zwanej dalej „Ustawą”, z uwzględnieniem zapisów wynikających z niniejszej SIWZ.

2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia są  sukcesywne  dostawy  paliw  (oleju  napędowego,  oleju  napędowego  o
podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych i benzyny bezołowiowej) do Białegostoku, Sokółki,
Łomży, Grajewa, Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz, Suwałk, Gołdapi,  Ełku i  Olecka z
przeznaczeniem  do  tankowania  pojazdów  dla  Podlaskiej  Komunikacji  Samochodowej  Nova  S.A.  w
Białymstoku oraz do odsprzedaży, przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi:

a) 6.300,00  m3 oleju napędowego (kod CPV 09134100),

b)  700,00  m3 oleju  napędowego  o  podwyższonych właściwościach  niskotemperaturowych  (kod CPV
09134100),

c) 100,00 m3 benzyny bezołowiowej (kod CPV 09132100).

3. Zamawiający zastrzega, że oznaczona w pkt 2 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.  Zmniejszenie  bądź  zwiększenie  ilości  paliwa,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  w  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego  może  wynosić  maksymalnie  30  %  w  stosunku  do  całego  zamówienia. Jednakże  w
przypadku  wystąpienia  okoliczności  których  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć,  powodujących
konieczność  zmniejszenia  ilości  dostaw poniżej  30 % w stosunku do  całego zamówienia,  Zamawiający
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zawiadomi o wystąpieniu tej okoliczności Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od
dnia  powzięcia  informacji  o  wystąpieniu  okoliczności).  W takim  wypadku  strony  mogą  kontynuować
umowę na dotychczasowych warunkach lub rozwiązać umowę bez negatywnych konsekwencji dla żadnej ze
stron.

5. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczane paliwo.

6. 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).  W  przypadku  oleju  napędowego  o
podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych, oprócz wyżej wymienionych wymagań, powinien
dodatkowo charakteryzować się temperaturą blokowania zimnego filtra nie wyższą niż minus 32 stopnie
Celsjusza i temperaturą mętnienia nie wyższą niż minus 22 stopnie Celsjusza.

7.  Oferowana  benzyna  bezołowiowa  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  228  (w  przypadku  jeżeli  przepisy  rozporządzenia
przewidują wyższe wymagania niż norma, decydują przepisy rozporządzenia).

8. Dostarczane paliwo może być charakteryzowane przez normy zakładowe producenta, ale o parametrach
jakościowych  tożsamych  lub  lepszych  od  przedstawionych  w  przywołanych  wyżej  normach  i
rozporządzeniu.

9.  Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca  udzielił  gwarancji  na  jakość  dostarczanego paliwa  na  okres
jednego  miesiąca  od  dnia  dostawy.  Gwarancja  obejmuje  awaryjne  uszkodzenia  aparatury  zasilającej  i
silników eksploatowanych w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu nieodpowiedniej jakości paliwa.

10. Miejsca 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,

g) Siemiatycze, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,

h) Suwałki, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,

i) Gołdap, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,

j) Ełk, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta,

k) Olecko, na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta.

11.  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 10.
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12. 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
oleju napędowego, oleju napędowego o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych i benzyny
bezołowiowej.

13. 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 pkt 14) będą
regulowane przelewem w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę,
wystawionej najwcześniej w dniu dostarczenia paliwa.

14. 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  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  oraz  musi  być  zaopatrzone  w  datę  wykonania  badań.  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.

15.  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 10.000.000,00
zł (dziesięć milionów złotych).

16.  Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia,  w  tym obowiązków Wykonawcy zawiera  wzór umowy
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
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ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawy paliw odbywać się będą przez okres 12 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.  Zamówienie  złożone  po  godzinie  10:00  będzie  traktowane  jako  złożone  następnego  dnia
roboczego. 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
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy,

2)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o
zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów

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

b) zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa
w rozdziale VII, 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 3 dostawy paliw ciekłych o wartości łącznej 5.000.000,00 zł brutto.

- Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa
w rozdziale VII, 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.).

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa
w rozdziale VII, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min.
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1.500.000,00 złotych.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 2 Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z
ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca
przy wypełnianiu  oświadczenia  na  formularzu  JEDZ może  wykorzystać  również  narzędzie  dostępne  na
stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż aktualna wersja
instrukcji  wypełniania  „jednolitego  dokumentu  JEDZ”  znajduje  się  na  stronie  internetowej  Urzędu
Zamówień  Publicznych:  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/00  15/32415/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-i  nstrukcja.pdf.

3.  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w
postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 dotyczące podwykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2
dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit a), b) zostaną uznane za spełnione wyłącznie jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że samodzielnie spełnia
te warunki;

2) warunki,  o których mowa w pkt  1 ppkt  2  lit  c)  zostaną uznane za spełnione wyłącznie  jeżeli  co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że samodzielnie spełnia
ten warunek;

3) jednolity dokument, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia  w zakresie,  w którym każdy z  Wykonawców wykazuje spełnianie  warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.  Wykonawca  może  w celu  potwierdzenia  spełniania  warunków,  o  których  mowa  w pkt  1  ppkt  2,  w
stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  polegać  na  zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7 wystąpi wyłącznie w
przypadku gdy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

2)  Zamawiający oceni,  czy udostępniane  Wykonawcy przez inne  podmioty zdolności  techniczne  lub
zawodowe lub  ich sytuacja  finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez  Wykonawcę
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spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4.

ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zmówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy.

2. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę
również z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, tj.:

a)  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.2016.1574  t.j.,  ze  zm.)  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 zasądził  likwidację tego majątku w trybie art.  366 ust.  1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j., ze zm.);

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

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

ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.  Do oferty Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  aktualne na dzień składania  ofert  oświadczenie  w
formie jednolitego dokumentu (JEDZ), o którym mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 10 dni,  aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości paliwa, potwierdzające, że
dostarczane paliwa odpowiadają wymaganiom jakości przedstawionym w SIWZ;

c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
co najmniej 3 głównych dostaw paliw ciekłych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert,
a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  o  wartości  łącznej  min.
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5.000.000,00 złotych brutto, wraz z podaniem 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 4 do SIWZ,

Dowodami o których mowa powyżej są:
-  poświadczenia,  że  dostawy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  w
odniesieniu  do  nadal  wykonywanych  dostaw  okresowych  lub  ciągłych  wymagane  są
poświadczenia wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-  oświadczenia  Wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d) 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;

e)  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 5 do SIWZ.

2) brak podstaw wykluczenia:

a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i  21 Ustawy oraz wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

b)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

c)  aktualnego  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności
uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Ustawy;

e) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego  wyroku  sądu  lub
ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  -
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)  oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka  zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)  oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i  opłat  lokalnych,  o  których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716 t.j., ze
zm.).
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3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2:

a) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) lit. b), c), d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

-  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

3. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji,  o których
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów
(Dz.U.2017.229 t.j.,  ze  zm)  oraz,  w przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej  dowody
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, a podmioty te będą
uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 2
oraz pkt 3 dotyczące tych podmiotów.

5. 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.

ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.  Postępowanie  oznaczone  jest  numerem  referencyjnym  PKS  Nova  SA -  PT/04/2017/1.  Wykonawcy
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Dotyczy to
także kontaktów Zamawiającego z Wykonawcami.

2. Porozumiewanie się pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w tym składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień,  informacji,  zwanych  dalej  w  niniejszym  rozdziale  „Pismami”,  z  zastrzeżeniem  pkt  7,
dopuszczalne  jest  w  formie pisemnej,  za  pośrednictwem  faksu  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli
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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.

3. 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.

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Artur Zysk tel.
603 727 299.

5. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ. Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na
pytania Wykonawców. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i zamieszczane na
stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający udziela wyjaśnień na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ,
jeżeli wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 5.

7. Oferta (w tym jej składniki, o których mowa w pkt 3 rozdziału XI SIWZ), a także oświadczenia o jej
zmianie lub wycofaniu muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ IX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu,

- na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Rozwoju nr 92 8769 0002 0391 2032 2000 0010.

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240, ze zm.).

5. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. Dokument
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potwierdzający wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty. W przypadku niezabezpieczenia przez
Wykonawcę oferty jedną z określonych w niniejszej SIWZ form wadium lub wniesienia wadium w sposób
nieprawidłowy, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie
odrzuceniu.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie:

a)  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8,

b) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających  okoliczności  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1  Ustawy,  oświadczenia,  o
którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu do składania ofert.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych  w
ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

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) oświadczenie (JEDZ) w formie oryginału (załącznik nr 2 do SIWZ),

c) 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),

d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu).

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. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty,  musi  być  złożone  według takich  samych  zasad,  jak  składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

5. Wszystkie karty oferty (wszystkie składniki oferty, o których mowa w pkt 3) 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
oferty). 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 VII 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
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.  Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez
Wykonawcę.  W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ust.  1  Ustawy,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są
poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  te  podmioty,  których
dokumenty dotyczą.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.

9. Oferta i wszystkie dokumenty są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
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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  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  Ustawy.
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”.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

11. 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.

12. Zaleca się umieszczenie oferty (wraz ze wszystkimi składnikami, o których mowa w pkt 3) w zaklejonej
kopercie opisanej: „OFERTA – Dostawy paliwa. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA
OFERT.”.

ROZDZIAŁ XII
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 6 czerwca 2017 r., godz. 10:30.

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 208.

5. Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2017 r., godz. 11:00.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7.  Oferta  złożona po terminie  wskazanym w pkt  2  zostanie  zwrócona Wykonawcy zgodnie  z zasadami
określonymi w art. 84 ust. 2 Ustawy.

8.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty brutto oblicza się w ten sposób że:

a) Od jednostkowej hurtowej ceny netto 1 m3 Oleju Napędowego Ekodiesel w temperaturze referencyjnej
15  stopni  Celsjusza,  podanej  jako  obowiązująca  na  dzień  22 kwietnia  2017 r.  przez  Polski  Koncern
Naftowy Orlen S.A., tj. 3.527,00 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. Wyliczoną w ten sposób kwotę różnicy mnoży się przez podaną przez
Zamawiającego ilość m3 oleju napędowego przewidywaną jako jego zapotrzebowanie w okresie objętym
zamówieniem (6.300 m3).

b)  Od  jednostkowej  hurtowej  ceny  netto  1  m3 Oleju  Napędowego  Arktyczny  2  w  temperaturze
referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podanej jako obowiązująca na dzień 22 kwietnia 2017 r. przez Polski
Koncern Naftowy Orlen S.A., tj. 3.707,00 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. Wyliczoną w ten sposób kwotę różnicy mnoży się przez podaną
przez  Zamawiającego  ilość  m3 oleju  napędowego  o  podwyższonych  właściwościach
niskotemperaturowych przewidywaną jako jego zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem (700
m3).

c) Od jednostkowej hurtowej ceny netto 1 m3 Benzyny bezołowiowej - Eurosuper 95 w temperaturze
referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podanej jako obowiązująca na dzień 22 kwietnia 2017 r. przez Polski
Koncern Naftowy Orlen S.A., tj. 3.679,00 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. Wyliczoną w ten sposób kwotę różnicy mnoży się przez podaną
przez  Zamawiającego  ilość  m3 benzyny  bezołowiowej  przewidywaną  jako  jego  zapotrzebowanie  w
okresie objętym zamówieniem (100 m3).

c) Kwoty wyliczone zgodnie z lit. a), b) i c) powiększa się o podatek VAT, a następnie sumuje 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 pkt 1 lit a), b) i c) 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.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  Ustawy,  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.

5. 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 zgodnie z pkt 6.

6. Jednostkowa cena netto 1 m3 oleju napędowego, oleju napędowego o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych  lub  benzyny  bezołowiowej,  dostarczanej  w  danym  dniu  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę (w okresie obowiązywania umowy) obliczana jest jako różnica pomiędzy jednostkową ceną
hurtową netto paliwa w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podaną jako obowiązująca w tym
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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  wg
obowiązującej stawki. Jednostkowa cena netto paliwa 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.

ROZDZIAŁ XIV
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG 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 wg wzoru:

  najniższa cena 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. Zmawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i Ustawie oraz która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
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ROZDZIAŁ XV
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 powiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli  oferty,  o  wyniku  postępowania  -  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  Ustawy,  a  także  Zamawiający
zamieści  na  swojej  stronie  internetowej  informacje  określone  w  art.  92  ust.  1  pkt  1  i  5-7  Ustawy.  Z
Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. O miejscu i terminie podpisania
umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym,  będzie  zobowiązany  przed  zawarciem  umowy  do  złożenia  w  odpowiednim  urzędzie
skarbowym 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, w wysokości, co najmniej 10.000.000,00 (dziesięć milionów
złotych) oraz dostarczenia Zamawiającemu postanowienia odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu
kaucji gwarancyjnej nie później niż przed rozpoczęciem dostaw. Termin ważności kaucji gwarancyjnej musi
obejmować cały okres obowiązywania umowy.

1.2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę, z obowiązku określonego w pkt 1.1., Zamawiający
uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy). Zamawiającemu będzie wówczas przysługiwało prawo do zatrzymania
wadium.

2.  W  przypadku  wyboru  jako  oferty  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. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 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.

4.  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.

5.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zobowiązany  jest  przed  zawarciem  umowy  wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XVI.

6. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

8. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym zgodnie z art. 94 Ustawy.
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ROZDZIAŁ XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na sumę stanowiącą 2% ceny jego oferty brutto.

2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku niżej wymienionych formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

ROZDZIAŁ XVII
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 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z art. 180 Ustawy, wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie
Ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym
w art. 182 Ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność  z  przepisami  Ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. 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.

4.  Zgodnie  z  art.  181  Ustawy Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania
poinformować Zamawiającego o  niezgodności  z  przepisami  Ustawy  czynności  podjętej  przez niego lub
zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany na  podstawie  Ustawy,  na  które  nie  przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
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zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w
którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4)  Jeżeli  Zamawiający  nie  opublikował  ogłoszenia  o  zamiarze zawarcia  umowy lub  mimo  takiego
obowiązku  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:

a)  30 dni  od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  ogłoszenia  o udzieleniu
zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

6. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI „Środki ochrony
prawnej” Ustawy.

ROZDZIAŁ XIX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie JEDZ.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Załącznik nr 4: Wykaz zrealizowanych dostaw.

Załącznik nr 5: Wykaz środków transportu.

Załącznik nr 6: Wzór umowy.

Podpisy członków komisji przetargowej:

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

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

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

Zatwierdzam: …...........………………………….
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