Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Raciborzu Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Środkowa 5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
"Dostawa oleju napędowego w ilości 3.100 m3
na użytek własny Zamawiającego”

ZP-1/PN/20
DUWE Nr 2020/S 094-223806

Racibórz, 8.05.2020r

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1)
Załącznik nr 2)
Załącznik nr 3)
Załącznik nr 4)
Załącznik nr 5)
Załącznik nr 6)
Załącznik nr 7)

Formularz ofertowy.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.
Wzór umowy.
Wykaz należycie wykonanych dostaw.
Wykaz narzędzi
Oświadczenie

Dział I

Nazwa Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47-400 Racibórz , ul. Środkowa 5,
NIP 639-000-26-64, REGON 000616132 ,
Tel.: 32 415 33 80 tel./fax: 32 415 48 07
e-mail sekretariat@pksraciborz.pl , adres internetowy www.pksraciborz.pl oraz
www.pksraciborz.bip.jur.pl
Podstawa prawna:
Dział II, rozdział 3, oddział I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej jako ustawa Pzp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://mini portal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - nr ID / PKS_RACIBORZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB /
zalecana 50 MB/.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu.

Dział II

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w ramach zamówień sektorowych w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.

Dział III

Rodzaj zamówienia

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Dział IV

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) dla potrzeb
Zamawiającego przy założeniu, że całość dostawy osiągnie 3.100 m3.
Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) W zakresie dostawy:
a) Wykonawca winien zagwarantować możliwość dostarczenia średnio 65 m3 oleju

2

napędowego miesięcznie do siedziby Zamawiającego.
b) Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie transportem Wykonawcy i na jego
koszt przez okres 48 miesięcy.
c) Dostawa winna być realizowana autocysterną z układem pompowym i pomiarowym,
określającym ilość wydanego paliwa w temperaturze dostawy oraz w temperaturze
referencyjnej 15 ° C.
d) Każda dostawa winna być potwierdzona dokumentem WZ Wykonawcy, który powinien
zawierać następujące informacje: temperatura przy załadunku paliwa, ilość litrów w temp.
załadunku i gęstość paliwa w temp. załadunku oraz ilość litrów w temp. 15 ° C i gęstość
paliwa w temp. 15 ° C.
e) Zamawiający każdorazowo będzie składał zamówienie i przekazywał je mailem, faksem lub
telefonicznie, a Wykonawca winien niezwłocznie potwierdzić faksem lub mailem
otrzymanie zamówienia i dostarczyć paliwo nie później niż 48 godzin od czasu przyjęcia
zamówienia.
f) Faktury za dostarczony olej napędowy będą wystawiane przez Wykonawcę po każdej
dostarczonej partii paliwa. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy.
2) W zakresie jakości i rodzaju:
Olej napędowy winien się charakteryzować jakością według Polskiej Normy PN-EN 590 oraz
wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( załącznik nr 3 – olej
napędowy „standardowy” ) Dz. U. z 2015r., poz.1680 z późn. zmianami. Każda dostawa paliwa
będzie monitorowana przez pobranie dostarczonego paliwa do dwóch próbek, które w razie
uzasadnionego podejrzenia o złą jakość paliwa będą poddane badaniu w specjalistycznym
laboratorium, zgodnie z warunkami podanymi w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia, ponieważ
określił przedmiot zamówienia podając ilości szacunkowe, w zakresie nie więcej niż +/- 30 %
wartości umowy.
Rozwiązania równoważne.
Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
pojazdy, wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane pojazdy, urządzenia (wyposażenie) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
Wszelkie użyte w dokumentacji opisowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych
i jakościowych materiałów i nie są wskazaniem określonego producenta.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń niż określone w
dokumentacji opisowej o parametrach nie gorszych od wymaganych.
Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Klasyfikacja CPV:
09100000 – 8 Paliwa
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający nie zastrzega obowiązeku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

Dział V

Termin i miejsce wykonywania zamówienia

Dostawy oleju napędowego następować mają systematycznie począwszy od dnia dnia podpisania
umowy na podstawie zamówień przez okres 48 miesięcy przy założeniu, że całość dostawy osiągnie
ilość 3.100 m3.

Dział VI

Warunki udziału w postępowaniu od Wykonawców oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w SIWZ.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Wykonanwca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz znajdować się
w wykazie zaufanych dostawców na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http:/kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl. Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie, to co najmniej jeden z
nich musi znajdować się na tej liście. Wybrany Wykonawca musi znajdować się na tej liście nie
później niż pięć dni kalendarzowych przed datą udzielenie zamówienia oraz przez cały czas
trwania umowy. Brak na tej liscie spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie
odrzucona. Kwota gwarancji nie może być mniejsza niż 10.000.000,00 PLN ( ustawa z dnia
11.03.2004r o podatku od towarów i usług – Dz. U z 2011r Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)W
przypadku zmiany zapisów przywołanej ustawy, wysokość kwoty gwarancyjnej będzie zgodna z
aktualnie obowiązującą ustawą. Weryfikacji dokona Zamawiający.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę 2.000.000,00 zł.
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż
w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości 1.500 m3.
z podaniem ich wartości, ilości przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie.
b/ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem co najmniej
1 autocysterny z układem pompowym i pomiarowym o poj. min 20m3
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3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący
wykonanych dostaw musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie lub, przez minimum jeden podmiot zasób (podwykonawcę)
udostępniający doświadczenie samodzielnie;
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
Podmiot udostępniający zasób musi być podwykonawcą na części dostaw na który przekazał swój
zasób wiedzy i doświadczenia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia zwanego dalej JEDZ Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród
tych, które nie zostaną odrzucone przed analizą JEDZ – procedura odwrócona zgodnie
z art. 24 aa ustawy Pzp.
7.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5

Dział VII

Podstawy wykluczenia

1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.z 2018r
poz.1600,ze. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne;
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12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r poz. 243,326, 912 i 1655 z późn. zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2019 r. poz. 498,912,1495 i 1655);
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, 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;
2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.
1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz pkt 2 p-pkt 1, 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 doznana krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Dział VIII

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (zwane dalej JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne JEDZ
dla każdego z tych podmiotów;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach,
których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne JEDZ dla tych
podwykonawców;
d) dokumenty wyżej wymienione muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) w JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia
o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów
i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty,
f) ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest
Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą zaleca się
zapoznać
pod
adresem:
ttps://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/31392/
Informator_nr_1_2016.pdf
g) Sposób złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ):
- Oświadczenia JEDZ (sporządzone zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia opublikowany na stronie
internetowej – https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia)
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 PZP.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a
ust. 5 pkt 1 PZP.
- Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia JEDZ w następujących formatach przesyłanych
danych:np. pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. (Zamawiający określając dopuszczalne formaty
danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 2247 z późn. zmianami).
- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie
z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 z późn. zm.)
- Wykonawca
przesyła
Zamawiającemu
podpisany
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym JEDZ jako załącznik wraz z ofertą.
- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
h) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
i) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
-

2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:
www.pksraciborz.pl oraz www.pksraciborz.bip.jur.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany poprzez formularz na mini portalu
e-zamówienia do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu dostaw wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Dziale VI pkt. 2.
ppkt.2.3.a (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ).
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Dziale VI pkt. 2. ppkt.2.3.b
(wzór wykazu załącznik nr 6 do SIWZ).
3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Dziale VI
pkt. 2. ppkt.2.2.
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4) Koncesja lub dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - potwierdzające spełnienie
warunku opisanego w Dziale VI pkt. 2. ppkt.2.1
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust.1 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp poprzez formularz do mini portalu e-zamówienia.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp- (wzór załącznik nr 7 do SIWZ).
3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716 z póżn. zmianami)- (wzór załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
1) składa oświadczenie, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.Dokumenty
należy
wczytać
w
oryginale
na
platformę
zakupową
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Wszystkie złożone dokumenty powinny być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale na
platformę zakupową https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Wszystkie złożone dokumenty
powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
6. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po dokonaniu czynności
przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
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9. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy
złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem,
że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
10. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 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 z późn.
zmianami),
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
3) 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 żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 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 (brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Dział IX
1.

Opis sposobu przygotowywania ofert

Wymagania ogólne:
1) Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na mini Portalu następujące
oświadczenia lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a)
Wypełniony formularz ofertowy zawierający w szczególności informacje o terminie
dostawy, terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca,
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy załącznik
nr 1 do SIWZ.
b)
zobowiązanie producenta na rzecz oferenta dotyczące realizacji wyżej wymienionego
zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz
zgodności jakości z PN-EN 590 oraz wymaganiami jakościowymi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( załącznik nr 3 – olej napędowy „standardowy” ) Dz. U.
z 2015r., poz.1680 z późniejszymi zmianami. Zamawiający będzie również akceptował
Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), ale umowa ta nie może
opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości wymaganej rzez Zamawiającego.
c)
Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium korzystając z innej
formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.
d)
Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania
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e)

dokumentów składanych wraz z ofertą.
Zobowiązanie podmiotu zasobu- fakultatywnie.

2) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „oferta” za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu. W formularzu
oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych np: doc, .pdf, .rtf., .xls – zalecane- i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 1419 z
późniejszymi zmianami), które Wykonawca pragnie zastrzec
jako
tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym.
5) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6) Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ platforma zakupowa uniemożliwia
złożenie oferty po terminie.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Jednakże,
w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
10) Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do SIWZ wzorach formularzy lub na
własnych drukach wg wzorów formularzy dołączonych do SIWZ. Wielkość i układ załączonych
do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione.
11) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 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
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł
składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający
zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w
szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4
ustawy Pzp).
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12) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie
ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej
przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku
uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
13)
Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.
Oferta powinna składać się z:
1) formularza ofertowego - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
(zwanego dalej JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnego z treścią załącznika nr
2 do SIWZ;
3) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - jeżeli dotyczy;
4) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla
której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5)
zobowiązanie producenta na rzecz oferenta dotyczące realizacji wyżej wymienionego
zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności
jakości z PN-EN 590 oraz wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( załącznik
nr 3 – olej napędowy „standardowy” ) Dz. U. z 2015r., poz.1680 z późniejszymi zmianami.
Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju
napędowego), ale umowa ta nie może opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości
wymaganej rzez Zamawiającego.
6) Dowód wniesienia wadium.
7) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

Dział X

1.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email sekretariat@pksraciborz.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt .2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje
zapytanie za pośrednictwem strony : https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia w zakładce
FORMULARZ DO KOMUNIKACJI.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu 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. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmian w SIWZ, zamawiający
przekaże
wykonawcom
poprzez platformę zakupową
https://obywatel.gov.pl/nforms/
ezamowienia.
Na miniPortalu Zamawiający udostępni następujące informacje: tryb, numer postępowania
TED/BZP/Nr referencyjny, Tytuł/ nazwę postępowania, Dane zamawiającego, adres strony www
zamawiającego, na której dostępne są dokumenty dotyczące postępowania. Dostępny jest także
klucz publiczny. Ogłoszenie jest publikowane w TED, a siwz wraz z załącznikami jest
zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego.
Klucz publiczny w formacie asc. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z
dokumentacją postępowania. Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu
miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania.
Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
Nie przewiduje się zebrania oferentów.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
00
00
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą - Damian Knura godz. 8 – 14
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,
w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane
w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający
udostępnia
na
stronie
internetowej:
www.pksraciborz.pl
oraz
www.pksraciborz.bip.jur.pl .
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Dział XI

Podwykonawcy

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy
Pzp.
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy firm
podwykonawców, lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane
przez Zamawiającego, jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do
podwykonania, czyli zamiar wykonania przez Wykonawcę zamówienia siłami własnymi.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

Dział XII

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 1 Działu XIV SIWZ.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 1 Działu XIV SIWZ.
5. Wadium może być wniesione w 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz.310,836 i 1572).
6. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta
była zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas
trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.
7. Zamawiający przypomina, iż na podstawie art..89 ust.1 pkt7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca
ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
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8. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING
Banku Śląskiego Katowice O/Racibórz Nr 24 1050 1328 1000 0004 0000 0238.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty
kserokopie wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy
wpisać: „Wadium”
9. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz za pośrednictwem portalu
zakupowego pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia w formie elektronicznejzamawiający wymaga złożenia dokumentu wadium poprzez wczytanie na platformie zakupowej
oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”.
f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy
niż okres związania ofertą.
g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być wystawiona na wszystkich członków
konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak podania w treści gwarancji partnera nie ma
znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to również wadium
wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek konsorcjum np. lider).
12. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy Pzp.
13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) został wykluczony z postępowania,
c) jego oferta została odrzucona.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Dział XIII

Termin związania ofertą

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta,
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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.

16

Dział XIV

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
00

1. Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2020r. godz.9 .
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP Zamawiającego.
3. W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz
z informacją o zmianie oferty. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę
wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez formularz
na mini portalu ezamówienia. W celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem
dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na
skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty. Przede
wszystkim użytkownik wpisuje identyfikator oferty, który otrzymał na adres email przy składaniu
oferty. Kolejny krok to wpisanie danych odbiorcy. Następnie użytkownik dodaje oświadczenie,
które potwierdza wolę wykonawcy wycofania oferty wraz dokumentem potwierdzającym
umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do zmiany oferty w imieniu wykonawcy
00
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 18.06.2020r. godz. 10 w siedzibie Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu.
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert dotyczącą:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Dział XV

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa musi być podana w PLN i winna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia. W formularzu ofertowym należy podać cenę przedmiotu
zamówienia jako jedną całość - najpierw w ujęciu netto, potem wielkość podatku VAT i po
podsumowaniu pełną cenę brutto - cyframi i słownie.
2. Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) określić cenę jednostkową netto w złotych za 1 m3 oleju napędowego, uwzględniając
wszystkie
składniki
niezbędne
do
zrealizowania
zamówienia
na
podstawie niniejszej specyfikacji.
Uwaga!
Cena jednostkowa netto za 1 m3 oleju napędowego winna bazować na hurtowej cenie
netto firmy PKN Orlen z dnia 8 maja 2020 r. godz. 00:00 podanej na stronie internetowej
www.orlen.pl . Oznacza to, że cenę jednostkową podaną przez Wykonawcę, należy
odnosić do hurtowej ceny netto m3 oleju napędowego Ekodiesel PKN Orlen z dnia jw.
która wynosi 3.039,00 zł/m3 w temperaturze referencyjnej 15°C. Wynikająca z porównania
tych cen różnica in plus lub in minus będzie przyjęta w umowie o dostawę jako stały
element ceny jednostkowej netto w połączeniu ze zmienną wielkością hurtowej ceny
netto PKN Orlen w dniu dostawy paliwa.
b) Tak ustaloną cenę jednostkową netto pomnożyć przez ogólną ilość zamawianego paliwa
tj. 3.100 m3. Wynik tego mnożenia stanowić będzie cenę oferty netto.
c) Do ceny oferty netto należy doliczyć obowiązujący w dniu sprzedaży podatek od towarów
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i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę ofertową brutto, którą należy podać
liczbą i słownie.
3. Końcowa cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty przedmiotu przetargu
z należnymi podatkami, opłatami i upustami.
4. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający skoryguje zgodnie z zasadami podanymi w
art. 87 ust.2 ustawy. W przypadku niemożności ich skorygowania na podstawie art. 89 ust.1 lub
stwierdzenia błędów w obliczeniu ceny Zamawiający odrzuci ofertę.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ppdatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT, za wyjątkiem
poprawy omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2. ustawy Pzp.
7. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Dział XVI

Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferty oceniane będą w skali od 1 do 100 punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować
będzie jedyne kryterium oceny, które stanowi:
cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia – waga 100 %
Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 punktów, pozostali zaś
proporcjonalnie mniej przy zastosowaniu następującego wzoru:
il. pkt. = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Dział XVII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dział XVIII

Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania.
Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.pksraciborz.pl oraz www.pksraciborz.bip.jur.pl
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych
w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy
dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne
wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla
się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:
1) możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty);
2) obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
1) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;
Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację
zamówienia.

Dział XIX

1.

2.

3.

4.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

Środki ochrony prawnej przysługują 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 UPZP.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postepowania odwoławczego
przez Wykonawca, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja
Izby, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane
w sprawie oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią
akta sprawy odwoławczej.
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Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z
wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób
określony w pkt. poniżej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
(Dz. U. 2018, poz. 1992).
6. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
sposób określony w dziale I rozdziale 2a ustawy, lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób
komunikacji, Prezes Izby wzywa zamawiającego do złożenia dokumentacji postępowania w postaci
elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zapisanej na informatycznym nośniku danych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), w sposób
zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych
zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który
umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie
dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
7. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci
elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących
rodzajach informatycznych nośników danych:

płyta CD,

płyta DVD,

nośnik USB,

dysk przenośny USB.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na
jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt
dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i
metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację
poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających
informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia,
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących jego wniesienie.
10. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP
5.

Dział XX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych
w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Pzp.
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4. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących
okolicznościach:
a) konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzy.
c) zmiany nazwy handlowej ofertowanego paliwa pod warunkiem, że zmiana ta dotyczy samej
nazwy a nie parametrów oferowanego paliwa,
d) zmiana parametrow jakościowych dla paliw ciekłych wprowadzonych właściwym
rozporządzeniem
e) jeśli konieczność wprowadzenie takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy
dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.
4. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą opisane
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).
Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Dział XXI

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – sekretariat@pksraciborz.pl
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w polskich
złotych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym
wymagań technicznych urządzeń informatycznych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
13. Wykonawca realizując zadanie uwzględni rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi , dotyczące zaleceń i wytycznych określających
sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu epidemii albo w razie
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie
dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub
wysoce zakaźnej, o których mowa przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.).
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Dział XXII

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) , informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Raciborzu Sp. z o.o kod pocztowy: 47-400, adres e-mail: sekretariat@pksraciborz.pl ,
32 415 33 80

w
tel.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO
w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski adres e-mail:
nowator@nowator.edu.pl , tel. 32 331 48 08.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli
są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem
ust.3,jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada
Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem
dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy ponadto, że dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
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