
PK.271. 2.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

Nazwa przedmiotu zamówienia:

HURTOWA DOSTAWA 70 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DO
SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W NADARZYNIE, UL. GRANICZNA 4

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Nazwa części SIWZ Nr strony/zał.
Instrukcja dla Wykonawców 1-10
Wzór Formularza Oferty Zał. Nr 1
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 2 
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Zał. Nr 3 
Wzór informacji składanej przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy Zał. Nr 4
Wzór umowy Zał. Nr 5

I. Zamawiający
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O., 05-830 NADARZYN, 
UL. GRANICZNA 4
Regon: 146319317;   NIP: 5342488237
Telefon: 22 739-42-00;  fax: 22 739-73-59

II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 136),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz.1692).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   
CPV: 09134100-8 olej napędowy ON  -  70000 litrów
1. Zapotrzebowanie roczne Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. na olej napędowy 
wynosi 70 000 litrów.        
2. Dostawy będą realizowane na telefoniczne zamówienie do zbiornika paliwa o pojemności 2500 l 
znajdującego się na terenie siedziby zamawiającego w Nadarzynie przy ul. Granicznej 4.
3. Dostawy będą rozliczane w temperaturze otoczenia (rzeczywistej w chwili dostawy).
4. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w PN.
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Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym integralną
część niniejszej SIWZ.

IV. Oferty częściowe/wariantowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V . Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany w
umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury,  potwierdzającej  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

VI. Zamówienia nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub do 
wcześniejszego wyczerpania kwoty łącznej kwoty ofertowej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków  oraz  informacja  o  oświadczeniach  lub  dokumentach,  jakie  Wykonawcy  mają
dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

           -  posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
jej posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem;     

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa 
szczególnych wymagań.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku:  Zamawiający  nie  określa
szczególnych wymagań.

              
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  nie  określa
szczególnych wymagań

1.2.  Ocena  sposobu  dokonywania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie
dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty. Nie spełnienie
w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

1.3.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o  udzielenie
niniejszego  zamówienia,  oceniany  będzie  ich  łączny  potencjał  techniczny  i  kadrowy,  łączne
doświadczenie i wiedza oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2, 
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2) kserokopię koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,  

3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  Wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.24  ust.1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)   oświadczenia  o  braku  podstaw  do   wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.1  ustawy  pzp,

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

2)  aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  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;

      Uwaga: Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.12.2011 r. w sprawie
ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. z 2011 r. Nr
297,  poz.1760)  samodzielnie  pobrane  wydruki  komputerowe  mają  moc  równoważną  z  mocą
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Warunkiem jest aby wydruki miały cechy
określone w rozporządzeniu umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.

3)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; 

4)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Z-du  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5)  informacji składanej przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy pzp o tym, że nie należy
do  grupy  kapitałowej,  sporządzonej  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  4 albo  lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy,
aktualna na dzień składania ofert;
Zamawiający  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień
dotyczących  powiązań,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy,  istniejących  między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

3.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,
polega  na  zasobach  innych  podmiotów za  zasadach  określonych  w  art.26  ust.2b  ustawy,  a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.3.1 pkt.1-4. 

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.3.1  pkt.2-4  i  6  składa  dokument  lub
dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.4.1,  zastępuje  się je
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do
reprezentacji  Wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

4.3.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę  mającego
siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  Zamawiający może
zwrócić się do właściwych  organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju,  w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5.  Wyżej  wymienione dokumenty oraz uzupełnione dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnioną. Zamawiający może żądać
przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy
złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej
prawdziwości. 
W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  kopie dokumentów
dotyczących bezpośrednio Wykonawcy mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

6. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  lub
dokumentów,  o  których  mowa  w  art.25  ust.1  ustawy,  lub  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli
dokumenty  zawierające  błędy  lub  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym
terminie,  chyba  że  mimo  ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  Złożone na
wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  ustanawiają

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Umocowanie  Pełnomocnika  musi  wynikać  z  treści  pełnomocnictwa  przedłożonego wraz z
ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres
umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
zamówienie.  Na  dokumencie  pełnomocnictwa,  w  imieniu  poszczególnych  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  muszą  podpisać  się  osoby,  które  są
uprawnione  do  działania  w  imieniu  poszczególnych  Wykonawców.  Pełnomocnictwo  to
powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
1) nie  wykażą  braku  podstaw  do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.1  Prawa  zamówień

publicznych,
2) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego

postępowania z wyłączeniem czynności dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  w  postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej
konkurencji,

3) złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
prowadzonego postępowania,

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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5) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
6) należąc do tej  samej  grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o

ochronie konkurencji  konsumentów (Dz.  U. Nr 50,  poz.331,  z późn.  zm),  złożyli  odrębne
oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia,

7) nie  złożyli  wyjaśnień  dotyczących  powiązań,  o  których  mowa  w  art.24  ust.2  pkt.5,  oraz
wykonawców, którzy nie złożyli listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy,

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,
3) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na

poprawienie  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z  siwz,  niepowodującej  istotnych
zmian w treści oferty,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1.  W  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich
otrzymania.
2. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą skierowane na adres: 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN Sp. z o.o., 05-830 NADARZYN, UL. 
GRANICZNA 4, 
lub faksem  nr  22 739-73-59;  e-mail: dominik.wiktorek@pkn.net.pl  
przekazane zamawiającemu zgodnie formą i sposobem określonym w ust.1.
3. Zamawiający udzieli  niezwłocznie odpowiedzi,  jednak nie później niż na 2 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.  Ewentualne  przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu
składania  wniosku  o  wyjaśnienia.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.  
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

X. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
- DOMINIK WIKTOREK    

XI. Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

XII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
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2) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu
ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

5) Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela
wykonawcy,  należy  dołączyć  właściwe  umocowanie  prawne.  Pełnomocnictwo(a)  –  w
przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  bezpośrednio  ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, powinno być złożone w oryginale lub
kopii potwierdzonej notarialnie.

6) Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem –  załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki,  o  których  mowa  w  treści  niniejszej
specyfikacji.

    7) Dokumenty powinny być  sporządzone zgodnie  z zaleceniami  oraz przedstawionymi  przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

8) Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby
podpisującej ofertę. 

9) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10)   Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
11)    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12)   Opakowanie  z  dyspozycją  zmiany  lub  wycofania  oferty  musi  być  dodatkowo  oznaczone

słowami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
13)    Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika,

że  osoba  podpisująca  dyspozycję  wycofania  oferty  jest  upoważniona  do  reprezentowania
Wykonawcy.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  właściwie  złożonej  dyspozycji  wycofania
oferty, zamawiający otworzy ofertę.  

2. Zawartość oferty
 Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz  Oferty,  sporządzony  na  podstawie  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1 do
niniejszej SIWZ,

b) oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  sporządzone  według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

c) oświadczenie,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3 do  niniejszej
SIWZ o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp,

d) informacja składana przez Wykonawcę na podstawie art.26 ust.2d ustawy pzp o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.2 pkt 5 pzp, aktualna na dzień składania ofert;

e) pozostałe dokumenty wymienione w ust. VIII niniejszej SIWZ,
f) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
g) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego,

3.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3.1. Zgodnie z treścią art.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie
(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
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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 nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp. 
3.2. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien
umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. 

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O., 05-830 NADARZYN, UL. 
GRANICZNA 4, 
2) Oznakowane następująco: „Oferta na: HURTOWĄ DOSTAWĘ 75 000 LITRÓW OLEJU 
NAPĘDOWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W NADARZYNIE”
- nie otwierać przed dniem 2014-12-15 do godz. 14.10”

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O., 05-830 NADARZYN, UL. 
GRANICZNA 4, 
do dnia 2014-12-15 do godz. 14:00 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie.

2. Miejsce otwarcia ofert:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O., 05-830 NADARZYN, UL. 
GRANICZNA 4, dnia 2014-12-15 o godz. 14.10

3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację  o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 
Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena, termin wykonania, warunki płatności.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
dokładnością  do dwóch miejsc  po przecinku,  z  wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli
występuje. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia. Cena może być tylko jedna. 
3.  Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem zaoferowanego w ofercie rabatu (upustu) od
dziennej ceny sprzedaży 1 litra paliwa (na dzień 11.12.2014r.) i podanych ilości paliw.  Wysokość
rabatu jest niezmienna przez czas realizacji umowy. 
4. Dopuszcza się natomiast zmianę ceny 1 litra paliwa.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Kryteria i sposób oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert:  
Cena łączna (z uwzględnieniem oferowanego rabatu od dziennej ceny sprzedaży 1 ON)    100 %
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Rabat (upust) wyrażony w złotych, udzielony od dziennej ceny zakupu 1 l  ON, jest stały i niezmienny
w czasie obowiązywania umowy.

Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych  punktów  w
oparciu  o  ustalone  kryterium)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
Cena najniższa / cena oferty badanej x 100%
Oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych  punktów  w
oparciu  o  ustalone  kryterium)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

3. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą
negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  treści  punktu  2),  dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegajace na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3)  Jeśli  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na
poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  pkt.2c,  oferta  zostanie  odrzucona.  Jeżeli  Wykonawca  nie
udzieli żadnej odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki. 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w
terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w ust. IX pkt.1a SIWZ.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. termin, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta, 
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczonego żadnego wykonawcy.   

3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że w postępowaniu
przetargowym złożona była tylko jedna oferta.

XIX. Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
     widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
3. Umowa  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem  postanowień  wynikających  z  treści  niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia  umowy zawarto we wzorze  umowy,  który stanowi  załącznik  nr  5  do niniejszej

SIWZ.
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XXIII. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 180 p.z.p.

2. Środkami ochrony prawnej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 p.z.p.,
c) a w przypadku środka określonego w pkt. 2.b) również Zamawiającemu.
3. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  jest
obowiązany na podstawie ustawy. 
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3)  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.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Rozdziale 2  u.p.z.p.
4. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w
Rozdziale 3 u.p.z.p. 

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu
1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy)  albo imiona  i  nazwiska,  siedziby albo miejsce zamieszkania  i  adresy
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w ust.1 pkt.1 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XXV. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów 
1. Zasady udostępniania dokumentów 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, (jawne po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub
informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą porozumiewania
się stron określoną w ust. IX niniejszej SIWZ,
2) zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów,
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3) bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert,

4) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
  urzędowania.

2. Warunki zmiany umowy 
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), w
przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności:

1)  zmiany  wysokości  podatku  VAT,  jeżeli  w  okresie  obowiązywania  umowy nastąpi  zmiana
przepisów podatkowych,
2) zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 4 umowy,
3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.             

ZATWIERDZAM:

Brwinów, 04.12.2014r.
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