
12/11/2014    S218    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - 
Procedura otwarta  

• I. 
• II. 
• III. 
• IV. 
• VI. 

Polska-Skierniewice: Paliwo do silników diesla (EN 590) 

2014/S 218-386375 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/17/WE 
Sekcja I: Podmiot zamawiający 
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
Czerwona 7 
Osoba do kontaktów: Anna Staryga 
96-100 Skierniewice 
POLSKA 
Tel.: +48 468333097 
E-mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl 
Faks: +48 468333097 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mzkskierniewice.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy 
 
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających 
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie 
 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: 
Sukcesywne hurtowe dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON, benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 dla 
MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach. 
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług 
Dostawy 
Kupno 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejski 
Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7, ul. Armii Krajowej 4, 96-100 Skierniewice. 
 
Kod NUTS PL117 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
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II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu: 
1. sukcesywne hurtowe dostawy oleju napędowego standardowego i oleju o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych (paliwo diesla) określonego kodem wg CPV 09.13.42.20 – Paliwo do silników diesla w 
ilości szacunkowej 3 924 908 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C). 
Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie w okresie 
trwania umowy. 
Podana ilość będzie obejmowała dostawę oleju napędowego standardowego gatunku B,D, F i oleju o 
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 
Dostawy oleju o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych odbywać się będą w miesiącach: od 
20.11.2013 do końca lutego 2014 r. na żądanie Zamawiającego. 
Zapotrzebowanie odpowiednich gatunków oleju i ich ilości określane będą na cząstkowych zamówieniach 
Zamawiającego. 
Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach komunikacji 
miejskiej i do sprzedaży detalicznej. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe, określone w normie PN – EN 
590. 
2. sukcesywne hurtowe dostawy sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej 98 
w ilości szacunkowej 78 710 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C); Podana ilość może ulec z zmianie 
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu 
większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie w okresie trwania umowy. Dostarczane paliwo musi spełniać 
wymagania jakościowe określone w PN-EN 228. 
3. sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 2 342 792 litrów ( dla 
temperatury referencyjnej + 15 o C); Podana ilość może ulec z zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie 
w okresie trwania umowy. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w PN-EN 228. 
4. Transport kupowanych paliw 
Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów, cysternami 
samochodowymi Wykonawcy z oplombowanymi wlewami i wylewami i spełniającymi wymagania określone w 
ustawie z dnia 28.10.2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.). 
Dostawy wykonywane transportem Wykonawcy i na koszt i ryzyko Wykonawcy, będą kierowane do stacji paliw 
Zamawiającego w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 i do stacji paliw w Skierniewicach przy ul. Armii 
Krajowej 4. 
 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
09134220, 09132100 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
 
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Olej napędowy ON w ilości szacunkowej – 3 924 908 litrów 
Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości szacunkowej – 2 342 792 litrów 
Benzyna bezołowiowa Pb 98 w ilości szacunkowej – 78 710 litrów. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 608 352 EUR 
 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 



Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 
1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zamówienie 
dokonywane będą w PLN. W dokumentach złożonych w ofercie, w których kwoty wyrażone będą w innej 
walucie niż złoty polski, Zamawiający przeliczy na złote polskie przyjmując do przeliczeń średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi 
w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: 
a) określenie celu gospodarczego; 
b) wskazanie wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ich nazwy i adresy siedziby; 
c) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy; 
d) pełnomocnictwo musi być wystawione przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie i 
udzielających pełnomocnictwa oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tych wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem. 
 
III.1.4)Inne szczególne warunki: 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
 
III.2)Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
a) złożyć oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ; 
b) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego 
warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami 
płynnymi, objętymi przedmiotem zamówienia; 
c) posiadać wiedzę i doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali 
minimum 2 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadające minimum wielkością oraz rodzajem 
przedmiotu zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie); 
d) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie łączny potencjał). Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w wykonaniu 
zamówienia będą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień oraz oświadczenie dot. wyposażenia Wykonawcy w sprzęt niezbędny do 



wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten 
lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).Jeżeli 
Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający 
wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 9.1.5.1. SIWZ dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca 
może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 
2. nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie): 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
4. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2. – 9.2.5.: 
a) w pkt 9.2.2. , 9.2.3. i 9.2.5. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
b) w pkt 9.2.4. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 4–



8, 10 i 11 ustawy, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.7., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem wskazanych powyżej terminów. 
6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca złoży oświadczenie ( 
Informację ) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. ( Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest: 
1. dysponować środkami finansowymi w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN lub posiadać zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, w którym posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, których mowa powyżej będą 
zawierać kwoty ( wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową ) wyrażone w innej 
walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeliczy 
podane kwoty na złoty ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez 
Narodowy Bank Polski w dniu upływu terminu składania ofert, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to 
według tabeli kursów średnich ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
2. przedłożyć sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, 
a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wymaganej wysokości, 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na 
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający 
wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 9.1.5.1. dotyczącej tych podmiotów. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali minimum 2 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
odpowiadające minimum wielkością oraz rodzajem przedmiotu zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne 
doświadczenie): 
2. w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące 
dokumenty: 
a) wykaz wykonanych minimum 2 dostaw odpowiadających minimum wielkością oraz rodzajem przedmiotu 
zamówienia niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 
b) dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru 
przedmiotu, umowy). W przypadku wykazania zamówienia niepopartego dokumentem potwierdzającym, że 



zlecone zamówienie zostało wykonane należycie – pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia 
warunku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, 
które posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczenie 
dot. wyposażenia Wykonawcy w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Do oświadczenia 
należy dołączyć dowód zakupu, umowa leasingu, wynajmu, dzierżawy min. 2 autocystern lub umowa z firmą 
przewozową, która dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym – wymagany jest 
jeden z wymienionych dokumentów na każdą autocysternę. 
 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarty 
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: 
MZK.06.P.2014. 
 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
 
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 
Dokumenty odpłatne: nie 
 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
18.12.2014 - 10:00 
 
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski. 
 
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
 
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 18.12.2014 - 10:15 
 
Miejscowość 
96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7 (Świetlica). Siedziba Zamawiającego. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
 



VI.3)Informacje dodatkowe: 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17A, budynek Adgar Plaza 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – art. 182 Pzp. 
 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17A, budynek Adgar Plaza 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
7.11.2014 
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