
 

Numer sprawy:  A.AT.381/10/2017

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  (SIWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o. 

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Zatwierdzam:

Opole Lubelskie, dnia 1 września 2017 roku

Prezes Zarządu – Kamila Ćwik

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn.zm.),
zwanej dalej  „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.



Znak sprawy: A.AT.381/10/2017

I. NAZWA ( FIRMA) ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. , zwany dalej „Zamawiającym” 
2. Adres Zamawiającego:

Powiatowe  Centrum Zdrowia sp. z o. o.
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
Tel. (81) 827-22-78,  Faks (81) 827-22-78
Strona internetowa: www.pczol.pl
e-mail: sekretariat@pczol.pl

3. Godziny pracy Zamawiającego: od 7.35 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Do  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  stosuje  się  przepisy  ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

3. Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o.  

w systemie rozliczeń bezgotówkowych z podziałem na 2 zadania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umo-

wy stanowiącym załącznik  nr 5 do SIWZ. 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  kod główny: 09134200-9, dodatkowe kody CPV:09122100-1, 09132100-4
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub więcej zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający żąda wskazania

przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om), i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Czas trwania zamówienia: 24 miesiące – dotyczy ZADANIE 1 i 2.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów:
ZADANIE 1 i 2 
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  
że  posiada  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  paliwami
ciekłymi oraz magazynowaniem paliw ciekłych w obrocie detalicznym o którym mowa w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.). 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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ZADANIE 1 i 2 
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  
że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  
tj.  ubezpieczenie OC na kwotę min. 100.000,00zł  (dotyczy oferty na jedno zadanie lub na dwa
zadnia łącznie).

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
DLA ZADANIA NR 1 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada stację paliw
wyposażoną  w  dystrybutory  umożliwiające  tankowanie  paliw  objętych  zamówieniem  
w  odległości  drogowej  do  10  km  od  miejsca  garażowania  pojazdów  Zamawiającego  
tj. ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dystrybutorów do tankowania wszystkich paliw obję-
tych zamówieniem na jednej stacji a posiada wszystkie dystrybutory na kilku swoich stacjach i są
one zlokalizowane w odległości drogowej do 10 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiają-
cego tj. ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie, to Wykonawca podaje adres i odległość do najda-
lej położonej stacji paliw od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.
DLA ZADANIA NR 2
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada stację paliw
wyposażoną  w  dystrybutory  umożliwiające  tankowanie  paliw  objętych  zamówieniem  
w  odległości  drogowej  do  10  km  od  miejsca  garażowania  pojazdów  Zamawiającego  
tj. ul. Fabryczna 18, 24-320 Poniatowa W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dystrybutorów
do  tankowania  wszystkich  paliw  objętych  zamówieniem  na  jednej  stacji  
a posiada wszystkie dystrybutory na kilku swoich stacjach i są one zlokalizowane w odległości dro-
gowej  do  10  km  od  miejsca  garażowania  pojazdów  Zamawiającego  tj.  ul.  Fabryczna  18,  
24-320 Poniatowa, to Wykonawca podaje adres i odległość do najdalej położonej stacji paliw od
miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku:
3.1. dotyczącego  podpunktu 1.2.2. – oceniany będzie łącznie;
3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w  punkcie 1.1, tj. o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp,  musi zostać wykazany przez
każdego z Wykonawców.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2 w stosownych sytu -
acjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-
nego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wy-
łącznie w przypadku kiedy: 
5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiające-

mu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warun-
ków 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 ustawy Pzp. 

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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6. Kwestie polegania na zasobach podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 ustawy. 
7. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, wykluczenie Wykonawcy wobec, którego zachodzą przesłanki określone 

w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.

VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ INNE

A. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskaza-

nym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Dokument (dokumenty), z którego (których) wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę
jest (są) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciąga-
nia zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punk-
cie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać speł -
nianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wy-
kluczenia.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-
staw  wykluczenia  oraz  spełnienia  -  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby  -  warunków  udziału  
w postępowaniu, składa również oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1  dotyczące tych podmiotów. 

4.1. W  zakresie  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  określonych  w  rozdziale
 V pkt 5.1, wykonawca złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Wykonawca  celem  wykazania  ceny  brutto  za  1  litr  paliwa  (bez  upustu),  w  złotych,  obowiązującej  
w dniu  ogłoszenia o zamówieniu, tj. w dniu 5 września 2017 roku, na stacji paliwowej wskazanej przez Wyko-
nawcę w wykazie stacji paliwowych winien dołączyć do oferty paragony fiskalne potwierdzające wysokość ceny
paliw stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych zadań.

B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informa-
cji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-
mej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 4
do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyko-
nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej  oceniona,  

do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących
oświadczeń lub dokumentów:
7.1. Na potwierdzenie spełniania warunku  określonego  w rozdziale V Wykonawca złoży:

ppkt 1.2.1:
ważne i aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi

oraz  magazynowaniem  paliw  ciekłych  w  obrocie  detalicznym  o  którym  mowa  w  ustawie  
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.);

ppkt 1.2.2.: 
opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę min. 100.000,00zł.;

ppkt 1.2.3. :
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wykaz posiadanych stacji paliw wyposażonych w dystrybutory umożliwiające tankowanie paliw objętych
zamówieniem;

7.2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w rozdz. Va SIWZ, wykonawca złoży: 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odręb-

ne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, Za-
mawiający będzie żądał następujących dokumentów:

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast doku-
mentów, o których mowa powyżej w pkt.  7.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
tego terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.  7.2., zastępuje się je do -
kumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właści -
wym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu składania ofert.

10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

11.Zamawiający żąda od Wykonawcy,  który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienio-
nych w rozdz. VI część C). 

D. Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów : 

12. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje tzw. PROCEDURĘ  ODWRÓCONĄ, tj. procedurę określoną  
w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmio-
towej  Wykonawcy,  tj.  zbada  oświadczenie  wstępne,  a  następnie  zażąda  przedłożenia  dokumentów  
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp;

13. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wyko-
nawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  
są  w  oryginale.  Dokumenty,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, pod-
miot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziele-
nie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przeka-
zywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym wszelkie  wnioski,  zapytania,  oświadczenia,  kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wskazane
dane  teleadresowe.  Jakiekolwiek  inne  zaadresowanie  może  wpłynąć  na  złe  skierowanie  pisma,  co  może
spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
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3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy okre-
ślonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektronicz-
ną  winny  być  kierowane  na  adres  e-mail:  sekretariat@pczol.pl a  faksem  na  nr  
(81) 827-22-78.

5. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  faksu  lub  
w formie  elektronicznej  wymagają  na żądanie każdej  ze stron,  niezwłocznego potwierdzenia  faktu ich
otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca dnia,  

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 7. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obo-
wiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach merytorycznych - Pani Marta Sola - Kierownik Działu Administracyjno  - Technicznego
- w sprawach proceduralnych – Mirosław Ciszewski – stanowisko ds. logistyki

VIII. WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
a)  Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

zawierający  w  szczególności:  wskazanie  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  łączną  cenę ofertową  
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, liczby osób, które będą wykonywać czyn-
ności w zakresie realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 

b) Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w rozdz. VI lit. A) SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciąga-
nia zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta winna posiadać stosow-
ne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie ( za zgodność z oryginałem
przez notariusza). 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złoże-
nie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z za -

łącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną  
dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu).  Całość  oferty  powinna  być  złożone  w  formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

Oferta na sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o. 

Nr sprawy: A.AT.381/10/2017

- nie otwierać przed 11 września 2017 r. przed godz. 14:15

12. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty (oferty)
w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zło-
żone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trak-
cie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji,  które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 usta-
wy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sy-
tuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warun-
kiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury doko-
nywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na ko-
percie „WYCOFANIE”. Koperty, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.  Do wycofania oferty musi być
dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezen-
towania  Wykonawcy.
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19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowa-
ny przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

20. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ry-
zyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowia-
dającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Opolu Lubel-
skim, ul. Przemysłowa 4a, pokój nr 2  w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11.09.2017 r. do godz. 14:00

2. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną
Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie (dostarczenie oferty  w terminie i we właściwe
miejsce  tj. do pokoju nr 2) odpowiada Wykonawca. 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 4a, pokój nr 14

w dniu 11.09.2017 r. o godz. 14:15

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
8.1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
8.2. informacje dotyczące ceny.

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty
zostaną odesłane Wykonawcom.

10.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, któ-
rych dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do
oferty.

11.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje doty-
czące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny ofertowe. 

XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgod-
nie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Aby obliczyć cenę oferty brutto należy wypełnić kalkulację cenową wg wzoru określonego w Formularzu ofer-
towym stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ  zgodnie  z  uwagami  (wskazówkami)  tam  zawartymi  oraz  z
uwzględnieniem wszystkich wymagań niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, w
tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi prze-
pisami realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – po-
niżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obo-

wiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatko-
wego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego po-
wstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty będą ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium 

1. Cena dnia (C) 40

2. Upust od wartości faktury 60

Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez
Zamawiającego poniższego wzoru:

Cn

C = ___________ x W
Cb

gdzie:
C           - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium
Cn       - najniższa cena oferty brutto wyrażona w PLN spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb     - cena brutto wyrażona w PLN oferty ocenianej (badanej)
W     - znaczenie punktowe ocenianego kryterium
UWAGA: w kryterium „Cena dnia” Zamawiający do oceny kryterium będzie brał pod uwagę ceny brutto 

za  1  litr  paliwa  (bez  upustu),  w  złotych,  obowiązującej  w  dniu   ogłoszenia  o  zamówieniu,  
tj. w dniu 5 września 2017 roku podaną w kolumnie 4 tabeli Formularza ofertowego.

Maksymalna ilość punktów przyznana w kryterium cena wynosi 40 pkt.

Ocena ofert wg. kryterium nr 2 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem 
przez Zamawiającego poniższego wzoru:

ub

U = ___________ x W
Un

gdzie:
U           - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium upust wartości fak-

tury
Ub     - upust od wartości faktury wyrażony w % oferty ocenianej (badanej)
Un       - najwyższy upust od wartości faktury wyrażony w % spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
W     - znaczenie punktowe ocenianego kryterium
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UWAGA: w kryterium „Upust od wartości faktury” Zamawiający do oceny kryterium będzie brał pod uwagę
wyłącznie  wartości  większe  od  zera,  w  przypadku  podania  upustu  0  oferta  podlegać  będzie
odrzuceniu.

Maksymalna ilość punktów przyznana w kryterium upust od wartości faktury wynosi 60 pkt.

Uwaga:
W zakresie ww. kryteriów, do porównania i oceny ofert brane będzie cena oferty brutto  wyrażona w PLN  oraz
upust od ceny dnia wyrażony procentowo podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 2 do
SIWZ). 
W ww. kryteria oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
KRYTERIA SĄ TAKIE SAME DLA ZADANIA 1 i 2

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w
sposób następujący: uzyskane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że trze-
cie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się, natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry
znajdującej się na drugim miejsca po przecinku o 1 wyżej.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i zosta-
ła oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZA-
WARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwier-
dzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załą-
czonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wyko-
nawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewi-
dzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wyklu-
czenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykona-
nia zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonej w załączniku  nr 5 do SIWZ. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się  

od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ
UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
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XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przy-
sługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określo-
nej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisa-
nym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XVIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO  SIWZ
Załącznikami do SIWZ są:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis  przedmiot zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenia dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz posiadanych stacji paliw wyposażonych w dystrybutory umożliwiające tankowa-

nie paliw objętych zamówieniem
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