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Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski 
tel. 85 7302923 ; faks 85 7318210 
adres strony internetowej: www.pkbielsk.pl 
 
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w 
sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. ze zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych, 

 strona internetowa Zamawiającego – www.pkbielsk.pl/ogłoszenia 

 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
oleju opałowego w ilości 250 m3 odpowiadającego warunkom technicznym normy  
PN-C-96042:2011 dla gatunku L-1 o następujących parametrach i wartościach: 

 wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 kJ/m3, 

 zawartość siarki nie większa niż 0,1%, 

 gęstość w 15°C nie większa niż 0,860 g/cm3, 

 temperatura płynięcia nie większa niż -20°C, 
2. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy przez cały okres obowiązywania umowy partiami w 

terminie maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub telefonicznie, 
do kotłowni olejowych: 
a) w budynkach należących do PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: 

 ul. Studziwodzkiej 37  

 ul. Dubicze 

 Stacja Wodociągowa przy ul. Norwida  
b) w budynkach administrowanych przez PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: 

 ul. Kleszczelowskiej 84A 

 ul. Sportowej 4A i 6 

 ul. Studziwodzkiej 35 

 ul. Białowieskiej 113D 

 ul. Poniatowskiego 2 
3. Objęta zamówieniem ilość 250 m3 oleju opałowego jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości oleju opałowego (do 40% wartości 
zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia 
warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość oleju opałowego z uwzględnieniem prawa opcji określona 
zostaje na 350 m3. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu 
(autocysternami) zaopatrzonymi w instalację pomiarową posiadające ważne świadectwa legalizacji 
liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie. 

5. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1864 t.j. ze zm.). 

6. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej. W przypadku 
realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki 
umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy zawierającego informacje o temperaturze i ilości 
dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz jednocześnie, informacyjnie, ilości w 
temperaturze 15°C, to Zamawiający wymaga wykonania oraz przedłożenia takiego wydruku. W 
przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki analogowe, wymóg ten nie 
dotyczy danego Wykonawcy. 

http://www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
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7. Rozładunek oleju opałowego u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, 
łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez 
uprawnioną osobę. 

8. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo 
jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii oleju opałowego wydane przez upoważnione 
laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym 
nazwę produktu oraz jego producenta.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest 
niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny 
koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu. 

10. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość maksymalną tj, 350 m3, natomiast ostateczna ilość 
dostarczonego oleju opałowego wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw. 

11. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09.13.51.00-5  – Olej opałowy 
 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty, części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt7. 
16. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
18. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji 

elektronicznej. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp,  dotyczące: 

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

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi /w zakresie przedmiotu zamówienia/, o której mowa w ustawie  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. ze zm.) 
 

1.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 
500 000,00 zł. 
 

1.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

1.2.1 art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
1.2.2 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający 
wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  
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w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz  
z 2016 r., poz. 615). 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje możliwości fakultatywnego wykluczenia 
Wykonawców z postępowania na podstawie którejś z przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 2)-
8) ustawy Pzp. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
6.1 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

6.2 w przypadkach, o których mowa: 
6.2.1 w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 
6.2.2 w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

6.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

6.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

6.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy (self-cleaning). Procedury self-
cleaning nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 7 
powyżej. 

9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przez wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji. 
 

10. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia 
z postępowania w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub w przypadku spółki cywilnej: 

10.1. warunek, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
którym mowa w Rozdziale 5 pkt 1.1.1 niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co 
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie 
spełniał warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności 
zawodowej samodzielnie. 

10.2. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 
1.1.2 niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie spełniał warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, 
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10.3. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 1.1.3 
niniejszej SIWZ, zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia będą spełniać łącznie warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł, 

10.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
wykazać brak podstaw wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

11. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta 
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale 
7 SIWZ. 

Rozdział 6.  Procedura odwrócona – art. 24aa ustawy Pzp 

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie stosował 
tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający 
najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy 
Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale 14 niniejszej SIWZ, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zatem – wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza (uplasował się na najwyższej pozycji rankingowej) – dokonuje podmiotowej oceny 
spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
 tj. bada oświadczenia wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę, wraz z ofertą, a następnie żąda 
od niego przedłożenia – w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w 
Rozdziale 7 pkt 4 SIWZ. 

 
Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do oferty każdy 
Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie dołącza aktualne na dzień składania ofert – 
oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, do oferty każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie 
dołącza aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej www.pkbielsk.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie tego Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., tj.: 

4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 
4.1.1 Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi /w zakresie przedmiotu zamówienia/, o której mowa w ustawie z dnia 
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10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 tj. ze zm.) 

4.1.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  
 
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na 
PLN, wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

4.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 
4.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4.2.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych 
podmiotów za zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 4.2.1 SIWZ. 

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

6. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352). 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. Podwykonawcy 
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
10.2 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią 
pkt VIII Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SWIZ). 
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10.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie, którą część zamierza powierzyć 
podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 

10.4 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 informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 
Rozdziale 7 pkt 2, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

10.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10.6 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. 

11. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.  
11.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

11.2 W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 
11.2.1. zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, 

składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 

11.2.2. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w 
niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w 
Załączniku nr 3 do SIWZ, 

11.2.3. złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg 
Załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

11.2.4. przedstawić, na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów dokument 
wymieniony w pkt 4.2.1 SIWZ. 

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

11.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

11.5 Jeżeli sytuacja  ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 11.1, nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
11.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem, 
11.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzającą spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

 
12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

12.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
12.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1 i pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

12.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 12.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 

12.4 Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12.5 Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

12.6 Dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z 
Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

12.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego umowy. 

12.8 Oferta składana przez konsorcjum: 
12.8.1 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
– umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która musi zawierać: 

a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym 
musi być także zrealizowanie zamówienia), 

c) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
d) określenie lidera Konsorcjum, 
e) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum, obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z 

Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości, 
g) solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 

przedmiotu zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia 
oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

h) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 
i) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
12.8.2 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem 

zawieszonym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez 
zgody Zamawiającego 

12.9 Oferta składana przez spółkę cywilną: 
12.9.1 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
12.9.2 Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego 

w formie spółki cywilnej – złożenia kopi umowy spółki, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, z której musi wynikać sposób reprezentacji spółki.  

12.9.3 Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji, Zamawiający zażąda od 
wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania 
od pozostałych osób tworzących spółkę. 

13 Dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej 
13.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 4.2.1 SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. 

13.2 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 w pkt 13.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
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oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

14. Forma składanych dokumentów: 
14.1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

14.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14.1, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

14.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
14.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14.6. Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

15 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 t.j. ze zm.), posłańca, faksem 
lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w Rozdziale 7 pkt. 1-3 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których zastrzeżona jest forma 
pisemna. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37,  
17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 12 – sekretariat. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: pk@pkbielsk.pl, a faksem na numer 85 7318210.  

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. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych 
informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po 
wydrukowaniu potwierdzenia nadania faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 
informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane". 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Kierownik ZGM Tomasz Maksymiuk 
b) w zakresie przepisów ustawy Pzp - insp. ds. zam. publicznych Anna Bazyluk  

7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt, zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami, niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nimi, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

Rozdział 9.    Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

mailto:pk@pkbielsk.pl
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składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz 
zamieści je na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła 
zapytania. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Rozdział 10. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

4. Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1 wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 w do SIWZ, 

1.2 oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 

1.3 oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

1.4 stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest uprawniony; w przypadku gdyby 
pełnomocnictw udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do 
reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do 
dokonania tej czynności), 

1.5 w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 12.3 SIWZ. 

1.7 w przypadku, gdy wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz - dokument wadium 
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2. Zalecane jest również złożenie wraz z ofertą kopii wniesienia wadium, jeżeli wadium ma formę 
pieniężną. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym także załączniki, były ponumerowane, a całość 
zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.  

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z jej treścią.  
Kopertę należy zaadresować: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy  

(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)  

– dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 

Oferta na: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

(data i godzina) 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu do składania ofert. 

14. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian”, kopertę każdej 
„zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ..”. 

15. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia należy 
załączyć odpowiednie dokumenty (np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.  

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 
17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

uczciwej konkurencji: 
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 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 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 innym uczestnikom postępowania i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
UWAGA. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. 
udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa np. 
poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia oraz ewentualnych dowodów. Samo zabezpieczenie 
informacji poprzez włączenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające do uzyskania przez Zamawiającego informacji, że 
Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowaniem jako bezskuteczne i skutkować będzie, 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
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Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie  
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż  dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Rozdział 12. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert (siedziba Zamawiającego) – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 12 (sekretariat) 

2. Termin złożenia ofert – do dnia 03.10.2017 r. do godz. 10:00. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 16 w dniu 03.10.2017 r.  

o godz. 10:10. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających 

oferty, których dotyczą te zmiany.  
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pkbielsk.pl informacje 

dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
  

http://www.pkbielsk.pl/
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Rozdział 13. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty i 
składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez 
Wykonawcę konieczne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ. 

2. Ceną oferty jest cena brutto zamówienia, wymieniona w pkt II Formularza oferty, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

3. W pkt II Formularza oferty należy podać cenę (netto, podatek VAT, brutto) za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia. 

4. W pkt III Formularza ofertowego należy podać kalkulację ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 
zamówienia z wyszczególnieniem: 
a) cena oleju opałowego netto w temperaturze referencyjnej 15°C za 1 m3 u producenta oleju 

opałowego na dzień 20.09.2017 r. 
b) stała marża/opust oferowana/y przez Wykonawcę w stosunku do ceny producenta netto 1 m3 

oleju opałowego  
c) cena netto 1m3 oleju opałowego po uwzględnieniu marży/opustu  
d) wartość netto przedmiotu zamówienia 
e) niezbędne jest podanie nazwy i strony internetowej producenta oleju opałowego. 

5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna. 
6. Ceny muszą być podane i wyliczone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i pięć należy 
koncówkę zaokrąglić w górę). 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawy lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca nie złoży 
stosownego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług. 

 
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

Cena brutto (100 %) = 100 pkt 

2. Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: 

 

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, 
wyliczonych na podstawie powyższego wzoru. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.  
poz.359).  
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w banku PeKaO S.A  
Nr rachunku Zamawiającego: 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437, z dopiskiem na przelewie: 

„Wadium – Sukcesywne dostawy oleju opałowego” 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku  bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania 
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonania przelewu wadium został dołączony do oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż: 
 Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Postanowienia Rozdziału 15 pkt 8 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń, 
określonych powyżej w pkt. 2 b) i e). 

9. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom 
zostanie przez Zamawiającego odrzucona.  

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady zaliczania na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

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

Rozdział 16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

1. 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. 

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 Wykonawców, o której mowa w Rozdziale 7 pkt 12.8.1 oraz 12.9.2 SIWZ. 

3. Nie przedłożenie, przed podpisaniem umowy o dzielenie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania umowy przez Wykonawcę. 



15 

 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
5. Postanowienia ustalone we zworze umowy nie podlegają negocjacjom. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy,  lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 
3. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 
5. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi bezspornie po 

otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.   
8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), 

gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego” 
g) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń.  

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

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

Rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treść zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
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Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 

postępowania o zamówienie publiczne. 

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

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

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

Rozdział 21. Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza oferty 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa) 

Załącznik Nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego  

 

 


