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I  ZAMAWIAJĄCY 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach 
REGON 90941746 
NIP 64-18-08-503 
KRS 0000139930 
adres: 27-200  Starachowice, ulica Iglasta nr 5. 
Tel 041) 274-53-24/25 – centrala 
Fax (041) 275 03 36 
e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl  lub mmr@pwik.starachowice.pl 
 

II SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I JEGO NUMER 
 
1. Postępowanie oznaczone jest numerem: 34/11/2017/P Wykonawcy we wszelkiej korespondencji 

dot. przedmiotowego postępowania winni powoływać się na powyższy numer. 
2. Postępowanie na podstawie art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  (Tekst jednolity tekst jednolity (Dz.U. z 2015 
r. poz. 2164 z późn. zm., zwaną dalej ustawą pzp) jest zamówieniem sektorowym. Wartość 
szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty progowej określonej Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 2263 dla dostaw i usług. W związku z powyższym 
do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady 
określone w ustawie pzp Rozdział 3 Oddział 1, Regulaminie udzielania zamówień w PWiK Sp. 
z o.o. oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.z 1964 Nr.16 poz.93 z.p.zm.) - zwanej 
dalej KC. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

III  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Założenia ogólne. 
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego „standardowego”; 

CPV – 09134100-8 
2) Olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie na użytek własny; 
3) Sukcesywne dostawy autocysterną oleju napędowego „stand.” w ilości od 8 000 do 10 000L 

każda dostawa – zakres zamówienia wynosi około 65.000 litrów (+/-10%) w okresie 12 miesięcy. 
4) Oferowany olej napędowy musi być zgodny z normą PN-EN 590+A1:2017-06; oraz musi spełniać 

wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania jakości paliw 
(teks jednolity Dz. U. z 2006 Nr 169 poz. 1200 z p. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  (Dz.U. 
2015 poz. 1680) 
Zamawiający wymaga by w okresach letnim zimowym i przejściowym (określonych w/w 
rozporządzeniem), wykonawca dostarczał paliwa o parametrach i właściwościach zgodnych z 
wymaganymi dla tych okresów. 

mailto:poczta@pwik.starachowice.pl
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5) Dostawy oleju napędowego muszą być realizowane zgodnie z warunkami opisanymi w ustawie z 
dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 2017 poz. 
708) 

6) Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy potwierdzania, w trakcie trwania umowy,  
spełniania w/w warunków i wymagań dotyczących jakości i właściwości dostarczanych paliw. 

7) Rozliczenia faktur za dostawy paliw zamawiający będzie regulował w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania 
faktur w formie elektronicznej. 

 
Warunki szczegółowe. 
1) Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnych dostawach oleju napędowego 

autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz.  
2) Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego (o parametrach zgodnych z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ), w wielkości poszczególnych dostaw od 8 000 do 10 000 litrów. 
3) Zakres zamówienia wynosi około ok 65.000 litrów  - sześćdziesiąt pięć tysięcy (+/-10%).   
4) Miejscem dostaw jest siedziba zamawiającego – ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice. 
5) Zamawiający zamówienia będzie zgłaszał faksem lub telefonicznie. 
6) Dostawy muszą być zrealizowane do 72 godzin od zgłoszenia, chyba że zamawiający w zgłoszeniu 

poda inny (dłuższy) termin. 
7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwa w plombowanych zbiornikach (każda komora 

cysterny). 
8) Do każdej dostawy wykonawca musi dołączyć dokument (np. oświadczenie podpisane przez 

osobę upoważnioną) potwierdzający, że jakość i właściwości dostarczonego paliwa są zgodne z 
normą PN-EN 590+A1:2017-06 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  poz. 1680.  

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego pobrania  próbek z dostarczonego paliwa 
celem badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 590+A1:2017-06. Przedstawiciel 
wykonawcy ma prawo uczestnictwa w pobieraniu próbki. 

10) Wykonawca dostarczy paliwo na własny koszt i ryzyko. 
11) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przyjęcia określający ilość paliwa w warunkach 

rzeczywistych. Zamawiający dopuszcza rozliczanie paliwa w temperaturze referencyjnej w 
przypadku posiadania przez Wykonawcę systemu komputerowego obsługującego nalewak 
dokonującego przeliczenia rzeczywiście zmierzonej objętości na objętość w temperaturze 15 oC. 

12) Cena za dostawy będzie zmienna, przy zachowaniu niezmiennego wskaźnika wyliczania ceny a 
obliczonego ilorazem: cena oferowana do średniej arytmetycznej cen hurtowych netto 
ogłaszanych  na stronach internetowych  Grupy  LOTOS  i  PKN  ORLEN  S.A.  i obowiązujących w 
dniu 28.11.2017 r. 
 
Wyliczenie współczynnika 
 
        Con x 2 
   = Wc 

  (ChnO+ChnL) 
 
 
Gdzie: 
Con –    cena oferowana  w ofercie netto (za 1000 litrów) 
ChnO –  cena hurtowa netto paliwa: Olej Napędowy Ekodiesel, ogłaszana na stronach PKN   

ORLEN (za 1000 litrów) i obowiązująca dzień przed otwarciem ofert. 
ChnL– cena hurtowa netto paliwa: Olej Napędowy Eurodiesel LOTOS ogłaszana na stronach 

GRUPY LOTOS  (za 1000 litrów) i obowiązująca dzień przed otwarciem ofert  
Wc –   niezmienny w trakcie trwania umowy współczynnik cenowy.   
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13) Cena  jednostkowa każdej  dostawy będzie  wyliczana  z iloczynu: średnia arytmetyczna cen 
hurtowych netto ogłaszanych  na stronach internetowych  Grupy  LOTOS  i  PKN  ORLEN  S.A.  w 
dniu poprzedzającym dostawę, razy wyliczony uprzednio niezmienny współczynnik oraz 
następnie powiększona o obowiązujący podatek VAT. 
 
Cena jednostkowa netto obliczana będzie równaniem: 
        
Cjdn = ((ChnO+ChnL)/2) x Wc  
 
Gdzie: 
Cjdn –  cena jednostkowa netto. 
ChnO – cena hurtowa netto paliwa: Olej Napędowy Ekodiesel, ogłaszana na stronach PKN    
           ORLEN (za 1000 litrów) z  dnia dostawy. 
ChnL–  cena hurtowa netto paliwa: Olej Napędowy Eurodiesel EKO ogłaszana na stronach  
           GRUPY LOTOS  (za 1000 litrów) z dnia dostawy. 
Wc –   niezmienny w trakcie trwania umowy współczynnik cenowy /wyliczony  

jak w pkt. 12/  

14) Cena dostawy będzie wynikiem iloczynu ceny jednostkowej i ilości pobranego paliwa oraz 
powiększona o obowiązujący podatek VAT. 
 
Cena dostawy obliczona będzie równaniem: 
 
Cjdn x ilość pobranego paliwa x (1+%podatekVAT) = Cena dostawy 

 

IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 

V  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY 

POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE 
 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 

postępowaniu: 
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. 

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie ważnej koncesji na obrót paliwami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia wydanej zgodnie z z art. 32 ust.1 pkt 4,  art. 33 ust. 1 i 
art. 36 i 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  
Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  2. Za główne dostawy odpowiadające 
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy 
oleju napędowego w ilości min. 50.000 litrów na rzecz każdego z kontrahentów. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
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niniejszego zamówienia, oceniana będzie łącznie ich wiedza i doświadczenie. 
2) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie min.  1  pojazdem  dostawczym  –  
autocysterną, który wyposażony będzie w zalegalizowany układ do pomiaru 
wypompowanego paliwa o pojemności nie mniejszej niż 8.000 l. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga złożenia z ofertą 
wykazu sprzętu zgodnego z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będzie łącznie ich potencjał techniczny oraz dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.  
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, którego wór 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniana będzie łącznie ich sytuacja finansowa i ekonomiczna. 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Zamawiający może zweryfikować zgodność oświadczeń oraz zakres 
udostępniania. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie, określonym w 
pkt. 2 lit. a., b., c., d.  

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzonego na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr  3 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zmówienia, powyższe oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zobowiązani są przedłożyć: 
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie 
składa każdy z wykonawców składających wspólną ofertę osobno), 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b - d  składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt 2 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.. 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

VI SPOSÓB OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPIANIU.  
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”.  
 

VII WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
zapisami zawartymi w pkt V SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
a) związania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania Kontraktu; 
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b) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców razem i każdego z osobna; 

c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do realizowanego Kontraktu; 
d) rolę i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Kontraktu. 

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
 
Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku 
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pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 14.1.4) SIWZ w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów 
powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w 
formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
Zawartość oferty. 
Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać co najmniej: 
1. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz „OFERTA”; 
2. Zaświadczenie że oferowany olej napędowy jest zgodny z normą PN-EN 590+A1:2017-06; oraz 

spełni wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania jakości 
paliw (teks jednolity Dz. U. z 2006 Nr 169 poz. 1200 z p. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych  (poz. 1680 .). 

3. Parafowany wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 6; 
4. Aktualną/ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi; 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5; 
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4; 
7. Wykaz wykonanych dostaw zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
8. Wykaz sprzętu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
9. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej; 

10. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego; 

11. aktualny Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

12. aktualne Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

13. aktualne Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 



_________________________________________________________________________________________________________________  

PWiK Sp. z o.o.  w Starachowicach,. nr spr. 34/11/2017/P  Strona 10/13 

 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 
 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

IX INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI: 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem. 
2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 
piśmie pod adres:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w Starachowicach 
27-200 Starachowice  ul. Iglasta 5 

3. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 041 275 03 36 lub na adres e – mail: 
poczta@pwik.starachowice.pl, lub mmr@pwik.starachowice.pl  

4. Treść zapytania złożonego drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie 
później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. 

7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, zaproszonym do 
składania ofert. 

8. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 

10. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
zaproszonym do składania ofert. 

11. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych 
zmian w ofertach. 

12. O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników 
postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

 

XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 
 
 

mailto:poczta@pwik.starachowice.pl
mailto:mmr@pwik.starachowice.pl
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XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert . 
 

XIII MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starachowicach, ul. Iglasta 5 pokój – 

sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie: 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
 ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice,  
Oferta w postępowaniu na: „Dostawę oleju napędowego” numer ref : 34/11/2017/P 
Nie otwierać przed godz.  12:00 w dniu 04.12.2017 r. 
 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
XIV MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starachowicach, ul. Iglasta 5, sala przetargowa. 

 
 

XV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
  
1. Poprzez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915 z późn. zm.). 
2. Cena oferty ma zawierać wszelkie możliwe do przewidzenia koszty, wszelkie podatki i akcyzy, 

koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty paliwowe itp. 
3. W ofercie należy podać cenę za 1000 litrów ON  
4. Ceny ofertowe należy podać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wykonawca w ofercie wyodrębni cenę netto – tj. cenę liczoną bez obowiązującego podatku VAT. 
6. Cena netto za 1000L będzie służyć wyliczeniu wskaźnika o którym mowa w rozdziale III pkt. 3.2 

ppkt. 12). Wskaźnik ten będzie stały w czasie trwania umowy i służyć będzie wyliczaniu ceny 
jednostkowej netto zgodnie z zapisem rozdz. III pkt. 3.2. ppkt. 13). 

XVI KRYTERIA WYBORU OFERTY ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 
 

L.p Nazwa kryterium Ranga 

1 Cena za 1000L ON 100% 

 
 
 
 

do dnia  04.12.2017 r. do godz.  11:30 

W dniu  04.12.2017 r. o godz.  12:00 
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Sposób oceny 
Cn 

P =  x 100% 
Cob 

Gdzie: 
P – liczba punktów 
Cn – cena oferty najkorzystniejszej spośród nieodrzuconych ofert 
Cob – cena oferty badanej 
 
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą liczbą punktów. 
 

XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
Nie dot. 

XX INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W 

SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  
 

1. Kontrakt w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarty w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
2) mają do niego zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego; 
3) jest jawny i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Kontraktu jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
5) jest zawarty na okres wskazany w pkt. 8 SIWZ; 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie Kontraktu.  

 

XIX  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Regulaminu udzielania zamówień , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w §35. 
 

XX SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza  przekazywanie powyższych dokumentów 
faksem i e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
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zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

XXI PODWYKONAWSTWO 
 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.  
 

XXII WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
 

L.p. 
Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Formularz oferty  

2.  Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych dostaw 

3.  Załącznik nr 3 Wykaz sprzętu 

4.  Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

5.  Załącznik nr 5 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia 

6.  Załącznik nr 6 Wzór umowy 

 
 


