
Białystok, 1 października 2018 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 na 

potrzeby placówki terenowej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka 

Akcyjna w Wysokiem Mazowieckiem 

 

znak postępowania nadany przez Zamawiającego: 

 

PKS NOVA SA – DZ/2018/09/2 
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ROZDZIAŁ XIX.  Załączniki do SIWZ. 



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 20.944.480,00 zł, opłacony 

w całości. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 

15 – 873 Białystok 

telefon: (85) 675 02 18 

email: sekretariat@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 – DZ/2018/09/2 

 

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 art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579, dalej jako: PZP). 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

3. Zamawiający zgodnie z treścią art. 24aa PZP 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. 
 

ROZDZIAŁ III 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do placówki w 

Wysokiem Mazowieckiem na sezon grzewczy 2018/2019, w ciągu 48 godzin od złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego (kod CPV 09135100-5).  

2. Przewidywane zapotrzebowanie na lekkiego oleju opałowego w okresie objętym zamówieniem 

wynosi 30.000 litrów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający zastrzega, że oznaczona w pkt 2 rozdziału III SIWZ ilość lekkiego oleju opałowego 

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 

lekkiego oleju opałowego. 

4. Oferowany lekki olej opałowy musi posiadać parametry zgodne z obowiązującą normą (PN-C-

96024:2011) i powinny mieścić się w granicach: wartość opałowa – ok. 43 000 kJ/kg, zawartość 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/olej-opalowy-272


siarki – poniżej 0,3%.  

5. Miejsca dostaw lekkiego oleju opałowego - Wysokie Mazowieckie, ul. Ogrodowa 3. 

6. Zamawiający wymaga, aby lekki olej opałowy był dostarczany cysternami samochodowymi 

będącymi w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2018.169 t.j., ze zm.) na jego koszt i 

ryzyko, do miejsca dostawy Zamawiającego określonego w pkt 5 rozdziału III SIWZ. 

7. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z pozostałych zapisów i zasad ogólnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczony lekki olej opałowy do chwili jego zrzutu do 

zbiornika Zamawiającego. Koszty dostaw oleju oraz wszystkie inne koszty Wykonawca 

zobowiązany jest wliczyć w oferowaną cenę jednostkową za litr lekkiego oleju opałowego. 

8. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym 

terminem płatności po dostawie. Należności za faktycznie dostarczony lekki olej opałowy (według 

ilości wynikającej z pomiarów zgodnie z rozdziałem III pkt 9) będą regulowane przelewem w ciągu 

30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej 

najwcześniej w dniu dostarczenia lekkiego oleju opałowego. 

9. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia są ustalone jak niżej: 

a) rozliczanie będzie przeprowadzane w temperaturze 15 stopni Celsjusza, 

b) ilość faktycznie dostarczanego lekkiego oleju opałowego będzie ustalona przez komisję 

na podstawie odczytu licznika w cysternie Wykonawcy, w temperaturze 15 stopni Celsjusza 

i stwierdzona odpowiednim protokołem. Tak ustalona ilość będzie przyjmowana w fakturze 

do obliczenia wartości dostarczanego lekkiego oleju opałowego, 

c) w skład komisji, o której mowa w lit. b), wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i 

przedstawiciel Zamawiającego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo jakości oleju 

opałowego. Za jakość lekkiego oleju opałowego odpowiada Wykonawca. 

10. 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. 75.000,00 zł 

(siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

11. Wykonawca będzie zobowiązany realizować dostawy zgodnie z uwzględnieniem wymogów 

wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów (Dz. U. 2017, poz. 708). Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego paliwa, w 

przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ww. ustawy. 

ROZDZIAŁ IV 

Termin wykonania zamówienia. 

1. Dostawy lekkiego oleju opałowego odbywać się będą w okresie sezonu grzewczego 

2018/2019 od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2019 roku. 

2. Zamówienia ilościowe na dostawę lekkiego oleju opałowego ze wskazaniem terminu i 

miejsca dostawy Zamawiający będzie składał telefonicznie lub drogą elektroniczną przez 

pracownika do tego upoważnionego z 48-godzinnym wyprzedzeniem, przy użyciu danych 

kontaktowych Wykonawcy podanych przez niego w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w ciągu 48 godzin 

od złożenia zamówienia. Jeżeli upływ 48-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. 

ROZDZIAŁ V 

Warunki udziału w postępowaniu. 

 Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP. 

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

 

1.1. Posiadają uprawnienia 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. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia (zdolność techniczna i zawodowa) 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał poprzez złożenie oświadczenia, o 

którym 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.2018.169 t.j., ze 

zm.). 

 

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy 

Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI, iż w okresie ostatnich 2 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym terminie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie dostawy 

lekkiego oleju opałowego o wartości łącznej min. 100.000,00 zł brutto. 

 

1.3. 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. 75.000,00 złotych. 

ROZDZIAŁ VI 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), a 

także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (potwierdzają one 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). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się 



na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniach informacje o tych 

podmiotach. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku 

podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty, 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 (załącznik nr 4 do SIWZ). Grupę kapitałową stanowi 

grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U.2017.229 t.j., ze zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej składa każdy z wykonawców. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia Wykonawcy, iż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, 

należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie dostawy lekkiego oleju opałowego o 

wartości łącznej min. 100.000,00 zł brutto – załącznik nr 5 do SIWZ. 

b)   oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje (według dowolnego tytułu prawnego) 

pojazdem przeznaczonym do transportu lekkiego oleju opałowego z zamontowanym 

licznikiem, spełniającym wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz.U.2018.169 t.j., ze zm.). - załącznik nr 6 do SIWZ. 

c) 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 75.000,00 złotych. 

d) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, 

e) świadectwa jakości lekkiego oleju opałowego (wydanego co najmniej na 3 miesiące 

przed dniem złożenia oferty). 

 

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, 

telefonicznej lub drogą elektroniczną. Jeżeli porozumiewanie się odbywa się 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. Bohaterów Monte Cassino 8, 15– 

873 Białystok, tel. 85 675 02 18, e-mail: sekretariat@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 

Maciej Głaz,  tel. 601-660-559 lub Marzena Wasilczyk tel. 507-128-462. 

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. 

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. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ IX 

Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 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, o których mowa w rozdziale VI SIWZ – sporządzone, wypełnione 

lub uzyskane (odpowiednio) zgodnie z instrukcjami SIWZ i załączników do SIWZ, w 

szczególności jako: 

- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, w formie oryginału, 

- wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, w formie oryginału, 

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, np. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, chyba że Zamawiający może je uzyskać 



w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w tym rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz. 570), a Wykonawca 

wskazał na to wraz ze złożeniem oferty, 

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 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 częściowych ani ofert 

wariantowych. 

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 – Dostawa lekkiego oleju 

opałowego. 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. 

Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sekretariat. 

2.  Termin składania ofert: 10 października 2018 r., godz. 10:00. 

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. 

Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sala konferencyjna. 

5.  Termin otwarcia ofert: 10 października 2018 r., godz. 10:20.  

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 lekkiego oleju opałowego w temperaturze 

referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podanej jako obowiązująca na dzień 11 września 2018 r. 

podanej na stronie internetowej Grupy Lotos S.A. (jako olej napędowy do celów opałowych 

LOTOS RED, 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 lekkiego oleju opałowego określoną jako przewidywane jego 

zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem (30.000 litrów). 

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 lekkiego oleju opałowego 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 Grupę Lotos S.A. (jako olej napędowy do celów 

opałowych LOTOS RED), 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 lekkiego oleju opałowego 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: najniższa 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 otrzyma, tj. 100 pkt, otrzyma oferta z 

najniższą ceną oferty brutto, 

d) pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4.  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. 

5.  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 dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. 

6.  Badaniu podlega spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

określonych w SIWZ. 

7.  Ocenie według kryteriów określonych w SIWZ podlegają oferty Wykonawców, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

8.  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych 

dokumentów do ich uzupełnienia. 

9.  Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, 

jeżeli oferta Wykonawcy pomimo uzupełnienia podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

10.  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. 

11.  Zamawiający informuje Wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie. 

12.  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

c) ponownie zostały złożone dodatkowe oferty (po wezwaniu Wykonawców do ponownej 

oferty, jeżeli ceny w ofertach z najwyższą ceną były takie same), które nie pozwalają na 

wybór oferty (po raz kolejny z najwyższą ceną), 

d) postępowanie dotknięte jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, 

e) 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 zamówienia. 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. 

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. 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zawarta zostanie umowa zobowiązująca go do 

realizacji wszystkich obowiązków zgodnie i na zasadach określonych w SIWZ, w szczególności w 

rozdziale III SIWZ, a także ze złożoną ofertą, która została wybrana. Wzór umowy stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ.  

2. Dopuszczalna jest każda zmiana umowy, która jest korzystna dla Zamawiającego.  

3. Składając ofertę, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami 

SIWZ. 

ROZDZIAŁ XVII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane 

środki ochrony prawnej: 

 

1.1. odwołanie - przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1.2. odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy PZP.  

1.3. wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zanie-

chaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysłu-

guje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

1.4. szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 

179 -198g ustawy PZP.  

 

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. 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 

Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Załącznik nr 5: Oświadczenie o zamówieniach wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed 

upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie). 

Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące środków transportu. 

Załącznik nr 7: Wzór umowy. 

 

 

 

      Zatwierdzam: …...........…………………………. 


