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Działając w oparciu o u s t a w ę z dnia 29 stycznia2004 r. P r a w o z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SEKTOROWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ PROGÓW
USTALONYCH NA PODSTAWIEART. 11 UST. 8 USTAWY PZP.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
2.strona internetowa Zamawiającego – www.mzkskierniewice.pl BIP zakładka przetargi
3.tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – I piętro.
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I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA. Z O.O.
96‐100 Skierniewice, ul. Czerwona 7
( adres siedziby Zamawiającego i adres korespondencyjny )
tel./fax 46‐833‐30‐97
Regon: 750051347
NIP: 836‐13‐31‐389
strona internetowa : www.mzkskierniewice.pl
email: sekretariat@mzkskierniewice.pl
godz. pracy poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

I I . OZNACZENIE WYKONAWCY
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, za Wykonawcę ‐ uważa
się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zgodnie art. 2 pkt 11 ustawy. i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

I I I . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
1.1 sukcesywne hurtowe dostawy oleju napędowego ( kod CN 2710 19 43) standardowego i oleju o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (paliwo diesla)
określonego kodem wg CPV 09.13.42.20 – Paliwo do silników diesla
w ilości szacunkowej 1 860 722 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 ‐ do 20% w/w ilości szacunkowej (zamówienia podstawowego) oleju napędowego ON.
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:
grudzień, styczeń i luty ‐ 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 posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z
wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ) i spełniać wymagania
jakościowe, określone w normie PN – EN 590: 2013‐12.
Oferowany olej napędowy może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych z wyżej przytoczoną normą.
Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczany
oferowany olej napędowy.
Przy każdej dostawie dostarczone paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości.
1.2 sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej ( kod CN 2710 12 45 ) silnikowej 95
określonej kodem wg CPV 09.13.21.00 – Benzyna bezołowiowa
w ilości szacunkowej 1 051 778 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C);
Podana ilość może ulec z zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie w okresie
trwania umowy ‐ do 20% w/w ilości szacunkowej (zamówienia podstawowego) benzyny
bezołowiowej Pb 95.
Paliwo musi posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ) i spełniać wymagania jakościowe, określone w normie PN –
EN 228 : 2013‐04.
Oferowana benzyna silnikowa może być charakteryzowana przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych z wyżej przytoczoną normą.
Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczana
oferowana benzyna silnikowa.
Przy każdej dostawie dostarczone paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości.
Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatków do oferowanego paliwa pod warunkiem, że nie wpłyną
one na obniżenie ich jakości a parametry „zmodyfikowanego” paliwa będą spełniały wymagania
przywołanym normom.
1.3 sukcesywne hurtowe dostawy benzyny ( kod CN 2710 12 49 ) silnikowej bezołowiowej 98
określonej kodem wg CPV 09.13.21.00
w ilości szacunkowej 28 720 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 ‐ do 20% w/w ilości szacunkowej(zamówienia podstawowego) benzyny
bezołowiowej Pb 98.
Paliwo musi posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ) i spełniać wymagania jakościowe, określone w normie PN –
EN 228 : 2013‐04.
Oferowana benzyna silnikowa może być charakteryzowana przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych z wyżej przytoczoną normą.
Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczana
oferowana benzyna silnikowa.
Przy każdej dostawie dostarczone paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości.
Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatków do oferowanego paliwa pod warunkiem, że nie wpłyną
one na obniżenie ich jakości a parametry „zmodyfikowanego” paliwa będą spełniały wymagania
przywołanym normom.
2. Transport dostarczanych 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.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili spuszczenia go do zbiorników Zamawiającego.
4. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy każdego paliwa 2000 litrów.
Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 32 000 litrów.
Szacunkowa częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia – od 1 do 3.
5. Warunki odbioru paliwa:
5.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa
poprzez wykonanie, na koszt i po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, badań w niezależnym
laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Regularne pobieranie próbek
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dostarczonego paliwa do badań będzie następować zgodnie z PN‐ EN ISO 3170. Wzór protokołu
pobierania próbek stanowi ZałącznikNr 1 do umowy stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dokona kontroli dostarczonego paliwa przede wszystkim, jeśli stwierdzi:
 zanieczyszczone paliwo podczas pobierania próbek przy dostawie,
 gdy w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie w okresie zimy).
Zamawiający zleci wykonanie badań w niezależnym laboratorium na zgodność parametrów
oferowanego paliwa z dołączonym do dostawy świadectwem jakości.
Szczegółowe warunki realizacji dostaw zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6
do SIWZ.
5.2 W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności między parametrami
dostarczonego paliwa a przedstawionymi Zamawiającemu w ofercie wzorcowymi parametrami
obowiązującymi dla każdej dostawy:
 cała dostawa paliwa, z której pochodziła zbadana próbka, zostanie uznana za niezgodną z
zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
 w terminie 3 dni od wysłania zawiadomienia , o którym mowa w punkcie poprzednim, zamawiający
potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 50 000 złotych tytułem
kary umownej, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
 Wykonawca uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim,
 W przypadku gdy kara umowna nie pokryje kosztów związanych ze złą jakością paliwa ( w tym
czyszczenie zbiorników podziemnych, wymiana paliwa w zbiornikach i w zbiornikach pojazdów,
wymiana filtrów paliwowych, koszty przestoju autobusów, inne koszty wynikające ze złego paliwa)
pozostałe koszty pokrywa Wykonawca;
5.3 W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczanym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy:
 pracownik stacji paliw natychmiast wstrzyma rozładunek,
 pracownik stacji paliw i przedstawiciel wykonawcy zamieszczą informacje o tym fakcie w protokole
komisyjnego pobrania próbek, którego kopie natychmiast przekażą Wykonawcy faksem,
 za dostawę zanieczyszczonego paliwa faktura VAT nie zostanie wystawiona,
 w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa wyżej, Wykonawca dostarczy
paliwo o właściwych parametrach i we właściwej ilości;
5.4 Dowodem dostawy Pb 98, Pb 95 i ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę i
podpisany bez uwag, przez pracownika Zamawiającego, uczestniczącego w odbiorze dostawy paliwa.
5.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania ilości dostarczanych paliw.
Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywał się na legalizowanych zbiornikach na stacjach paliw
w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 i ul. Armii Krajowej 4. Zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy
oraz terminy legalizacyjne i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 243, poz. 2063 ze zm. ).
Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22
stycznia 2008 r. w sprawie wymogów jakimi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych, zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. ( Dz.U.
2013, poz. 906 ze zm.)
W przypadku wystąpienia znaczącej niezgodności w ilości dostarczonego paliwa, Dokument WZ
wystawiony przez Wykonawcę zostanie skorygowany co do ilości przyjętego paliwa do zbiorników
Zamawiającego i zostanie podpisany przez obie strony tzn przez pracownika Zamawiającego i
Wykonawcę ( kierowcę autocysterny lub osoby upoważnionej). Wpisana i potwierdzona przez
upoważnionych pracowników obu stron ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawą wystawienia
faktury VAT.
Szczegółowe warunki odbioru paliwa omówione zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 6 do
SIWZ.
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6. Cena i warunki płatności
6.1 Faktura za dostarczone paliwa wystawiana będzie na podstawie dokumentu WZ, podpisanego przez obie
strony zawierającego ilość i cenę jednostkową paliwa.
6.2 Ilość dostarczonego paliwa należy odnosić do jednostek objętościowych w temperaturze referencyjnej 150C.
6.3 Obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie według następującej formuły cenowej:
 cena hurtowa netto
 1 litra oleju napędowego podana w PLN, obowiązująca w dniu dostawy i zamieszczona na stronie
internetowej producenta paliwa PKN ORLEN pomniejszona o upust ………. zł.
 cena hurtowa 1 litra benzyny bezołowiowej PB 95/98 podana w PLN, obowiązująca w dniu dostawy i
zamieszczona na stronie internetowej producenta paliwa PKN ORLEN pomniejszona o upust Pb95…………
zł; Pb 98……….. zł.
 strony ustalają, że cena paliwa będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólną zasadą
matematyczną;
 zaoferowany przez Wykonawcę upust jest stały w trakcie trwania umowy;
 podatek VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.4 Należność za dostarczone paliwo Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy ………………………… w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony na WZ odbiór paliwa. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6.5 Wykonawca może wyznaczyć dłuższy termin płatności.
6.6 Rozwiązanie umowy oraz przerwanie dostaw nie może nastąpić z powodu opóźnionych płatności
Zamawiającego, jeżeli zwłoka nie przekracza 45 dni od dnia wymagalności płatności.
7. Zamawiający posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13. Przygotowanie niniejszego postępowania nie było poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego.
14. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
16. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

I V . TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału określone w niniejszympostępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.1 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
2.2 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
co najmniej 1 000000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert, przedkładając informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej
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potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na
kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
2.3 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy paliw płynnych o wartości min. 10 mln zł z podaniem ich
wartości , rodzaju paliwa, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniemdowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź 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 ‐ Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2.3.2.W zakresie wykazu narzędzi, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje taborem samochodowym ( cysterny samochodowe min. 2 szt.) zgodnie z wymaganiami
ustawy o transporcie drogowym i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych wyposażonymi w
końcówki wlewowe z zalegalizowanym „ odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy
realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy
legalizacyjne urządzenia wydawcze ‐ pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego paliwa
w temperaturze referencyjnej + 150 C ( powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez
Urząd Miar i Wag).
3.

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. 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.
3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

4.

Zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.

Zamawiający nie zastrzega warunków przewidzianych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

6.

Ocena spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

V I . PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.
2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp.
Wykonawca,którypodlegawykluczeniunapodstawieart.24 ust. 1pkt. 13‐ 14oraz 16–20 ustawy Pzp może
przedstawićdowodynato,żepodjęteprzezniegośrodkisąwystarczającedowykazaniajegorzetelności,
w
szczególnościudowodnićnaprawienieszkodywyrządzonejprzestępstwemlubprzestępstwemskarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
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3.
4.

5.

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnychi kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie
stosuje
się,
jeżeli
wobec
Wykonawcy,będącegopodmiotemzbiorowym,orzeczono
prawomocnymwyrokiemsąduzakazubieganiasię o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli
osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
d.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V I I . INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA ( JEDZ)
1.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. , formularz JEDZ ,
stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ winien zawierać co najmniej następujące informacje:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
1.3. Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;
1.4. Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez
zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w niniejszym postpowaniu;
1.5. Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
bezpośrednio za pomocą bazy danych ( na warunkach określonych w art.59 ust.5 Dyrektywy);
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać
spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia;
1.7. Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów składa także
formularz JEDZ dot. tych podmiotów. Formularz JEDZ powinien by wypełniony w zakresie, w jakim
Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Formularz JEDZ dotyczy zarówno sytuacji, gdy
podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jaki w sytuacji gdy takim
podwykonawcą będzie’
1.8. Wykonawca składający JEDZ wypełnia drugą kolumnę formularza JEDZ:
Część II – identyfikacja Wykonawcy
Część III –przesłanki wykluczenia
Część IV – warunki udziału w postępowaniu
Część V – oświadczenie końcowe, podpisy.
UWAGA
Zamawiający wskazuje, że złożenie oświadczenia w formie formularza JEDZ jest alternatywną formą w
stosunku do dotychczas składanych oświadczeń i dokumentów. Oznacza to, iż złożenie wymienionych
oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę rodzi analogiczne konsekwencje co złożenie formularza
JEDZ.

V I I I . WYMAGANE OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY
1.

Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1
Wypełniony formularz ofertowy, na który składana jest oferta, sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego oZałącznik Nr 1.
1.2
Pełnomocnictwo(lub ciąg pełnomocnictw) osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy,
udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem
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2.

3.

do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w sytuacji, kiedy
ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego
rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
1.3
W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.4
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 25a ust. 1 ustawy Pzp ‐ Załącznik Nr 2
do SIWZ.
W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu.
1.5
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ‐
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
w tym oświadczeniu informacje o podwykonawcach.
1.6 Wykaz dostaw – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.7 Zaparafowany wzór umowy – Załącznik Nr 6.
1.8 Formularz JEDZ – Załącznik Nr 7 ( w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenia na tym Formularzu).
1.9 Wykaz dysponowania taborem samochodowym określonym w rozdziale V pkt 2.3.2..
1.10 Potwierdzenie, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00
zł w okresie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Każdy Wykonawca w terminie 3 dniod dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji udzielanej bezzwłocznie po otwarciu ofert, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejz innymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej i złożyć w oryginale. Oświadczenie można złożyć na
druku Załącznika Nr 5 do SIWZ ‐ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Oświadczeniezawarte w Załączniku Nr 3 do SIWZstanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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;
3.4. 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;
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3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.7. 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;
3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
3.9. 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);
3.10. Na podstawie art. 138c ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, i w związku z art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177 , poz. 1054, ze zm.) Zamawiający
wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest wymieniony w wykazie,o
którym mowa w art. 105 c ust. 1 na dzień złożenia oferty oraz złożył w urzędzie skarbowym kaucję
gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 tej ustawy i w wys. określonej w art. 105b ust. 2 tej
ustawy dla dostaw wymienionych w Załączniku Nr 13 do przytoczonej ustawy.
W/w dokumenty w niniejszym punkcie Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt.3:
4.1. W pkt 3.1. – 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;
4.2. W pkt 3.2.– 3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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.
4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. i pkt 4.2. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w pkt 4.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierają‐ cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze
4.
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4.3.
stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
8. wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
8.1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
8.3.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 3.1.–3.9.
8.6. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3.1.–3.9.,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.

I X . INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.
2.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksemlub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

X.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Anna Staryga‐ specjalista d.s. zamówień publicznych –tel./fax: 46 833 3097, tel. kom. 665 872 690, email:
sekretariat@mzkskierniewice.pl ‐ w sprawach procedury przetargowej;
2. Paweł Dziuda ‐ kierownik d.s. obrotu paliwami i produktami naftowymi MZK Sp. z o.o. – tel./fax: 46 833 30 97,
tel. kom. 885 660 602, email: sekretariat@mzkskierniewice.pl ‐ w w kwestiach dotyczących przedmiotu
zamówienia.

X I . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
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3.

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X I I . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty w pkt 1. rozdziału VII niniejszej SIWZ i jej treść musi
odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim (wskazany wydruk
komputerowy), w jednym egzemplarzu.
Ofertę winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z odpowiednimi dokumentami.
Parafka i data wymagana jest w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, składane są przez Wykonawcę oraz przez
podwykonawców w oryginale.
Pełnomocnictwa winny być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub poświadczonej
przez wystawcę pełnomocnictwa.
Wprzypadku, gdy oferta składana jest przez dwa lub więcej podmiotów, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta winna być umieszczona w trwale zapieczętowanej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu
do korespondencji, z dopiskiem:
SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON, BENZYNY
BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH
MZK.01.P.2017 – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 06.04.2017R. GODZ. 11.15.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta winna być złożona w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Rozdział XII SIWZ).
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, tylko pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem
terminu składania ofert.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zdobycie niezbędnych
informacji koniecznych do przygotowania oferty leży w interesie Wykonawcy.
Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
13.1. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
13.2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
13.3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 7, z dodaniem słów „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X I I I . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 96‐100Skierniewice, ul. Czerwona 7,w Sekretariacie na I
piętrze,nie później niż do dnia 06.04.2017 r., do godz. 11:00.
Oferta złożona po tym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Oferty przesyłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich
w terminie i na miejsce wskazane w pkt. 1.
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4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:96‐100 Skierniewice, ul. Czerwona 7,na I piętrze, wdniu
06.04.2017 r. ogodz. 11:15.

X I V . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ i umową.
Cena ofertowa powinna być podana następująco:
Cena netto (bez VAT)
Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)
Cena brutto (z VAT)
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT).
Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc
po przecinku.
W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tj. taka, która według
formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę.
Wyznacznikiem cenowym dla Zamawiającego w celu porównania ofert dla benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb
98 i oleju napędowego ON są ceny netto ustalone i publikowane na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. na
dzień 27 marca 2017r..
Wykonawca określi zaproponowany upust od ceny netto jednego litra paliwa w formie kwoty pieniężnej
wyrażonej w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku ‐ dla benzyny bezołowiowej Pb 95 , Pb 98 dla
oleju napędowego ON .
Upust zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres obowiązywania umowy i nie
będzie podlegał zmianie, a cena netto 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszona o
zastosowany przez Wykonawcę upust do ceny netto publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w
dniu dostawy paliwa.
Wszystkie ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z formułą matematyczną.

X V . KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp,w postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
L.p.

1.

Kryterium

Cena brutto za realizację
zamówienia ( C )

Znaczenie procentowe
kryterium
100 %

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium
100 punktów

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ( zaokrągloną zgodnie z
regułą matematyczną) ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
X 100 punktów X 100 % (C), gdzie:
Ci

Pi(C) –ilość punktów badanej oferty
C min – cena najtańszej oferty
Ci – cena badanej oferty
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
Punkty będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto oferty:
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Cena brutto oferty Pb 95/98 = { ilość litrów Pb 95( roczna szacunkowa wielkość) x [ cena netto benzyny PKN
ORLEN – upust Oferenta] } x należny podatek VAT + { ilość litrów Pb 98( roczna szacunkowa wielkość) x [ cena
netto benzyny PKN ORLEN – upust Oferenta] } x należny podatek VAT
Cena brutto oferty ON= { ilość litrów ON (roczna szacunkowa wielkość) x [ cena ON PKN ORLEN – (upust
Oferenta)]} x należny podatek VAT
Łączna cena brutto oferty = cena brutto oferty Pb 95 + cena brutto oferty Pb 98 + cena brutto oferty ON
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).
2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą ocenę końcową.

XVI. I NFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU OTWARCIA , OCENY OFERT ORAZ OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Otwarcie jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
5.1. jest niezgodna z ustawą Pzp;
5.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
5.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
5.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione w przypadku, jeżeli:
6.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
6.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
6.3. w sytuacji wskazanej w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
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6.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
8.1. jest zgodna z przepisami ustawy Pzp w zakresie niniejszego postępowania,
8.2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
8.3. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.
9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:
9.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, 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 i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
9.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ipowodach odrzucenia;
9.3. unieważnieniu postępowania‐ podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
10. Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie9.1 i 9.3 na stronie
internetowejwww.mzkskierniewice.pl.
11. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu
podpisania stosownej umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

X V I I . Z A M Ó W I E N I A , O K T Ó R Y C H M O W A W A R T . 67 U S T . 1 P K T . 7 U S T A W Y P Z P
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którychmowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp t.j.
zwiększenie ilości dostaw każdego rodzaju paliwa do 20% ilości zamówienia podstawowego.

X V I I I . WZÓR UMOWY I WARUNKI ZMIANY UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

X I X . WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

4.
5.

Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na dwa 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.
2.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na stronie
internetowej www.mzkskierniewice.plbez ujawniania źródła zapytania.

X X . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
1.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzpprzysługują określone w Dziale VI tejże ustawy środki ochrony prawnej stosowne do trybu postępowania.
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2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie można złożyć wyłącznie wobec:
4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4.3. odrzucenia oferty odwołującego,
4.4. opisu przedmiotu zamówienia,
4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno:
5.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy Pzp,
5.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
5.3. określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie:
6.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli została ona przesłana przed upływem terminu jej wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
6.2. dla odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia ‐ 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
6.3. dla czynności innych niż określone w ppkt. 6.1 i 6.2 – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia,
6.4. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
6.5. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt. 3 niniejszego
rozdziału SIWZ. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo
dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na powtórzone lub dokonane czynności zaniechane przez Zamawiającego w wyniku uznania
zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału
SIWZ.
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. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
9. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert skutkuje zawieszeniem biegu związania ofertą
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
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12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
14. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
15. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.
16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

X X I . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

X X I I . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości: 2% ceny całkowitej, obowiązującej w dniu otwarcia ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. 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.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w pkt 2.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji to gwarancja taka powinna zawierać zobowiązanie
gwaranta bez ograniczenia zapłacenia do wysokości kwoty zabezpieczenia roszczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał
umowę w okresie jej realizacji oraz w okresie rękojmi za wady lub gwarancji.

X X I I I . INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
1.

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie
między Zamawiającym a Wykonawcą.
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2.

W przypadku Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wartości i dane ekonomiczne i
finansowe należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w
dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

X X I V . JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, udostępni zainteresowanemu Wykonawcy
przewidziane ustawą dokumenty z postępowania, na jego pisemny wniosek.
2. Wniosek winien zawierać pożądaną formę i zakres udostępnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
2.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);
2.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128);
2.3. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.
782).

X X V . INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 141 ustawy
Pzp Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustalić pełnomocnika, tak aby wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Zamawiający wymaga w skazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi
następstwem działania Podwykonawcy, niedbalstwa, braku należytej staranności.

X X V I . INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i
niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryterium podanego w niniejszej
specyfikacji.

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

3.

W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.3
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.. Przez uchylenia się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie „
dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania
umowy”.

4.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

5.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może
wymagać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.
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