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Zamawiający działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami zaprasza WYKONAWCÓW do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

I

WYMAGANIA

DOT.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, zwanego dalej
„ON”, kod wg CPV 09134100-8, odpowiadającego normie PN-EN 590:2013-12
„Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody
badań” i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
2. Oferowany ON może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w normie i
rozporządzeniu przywołanym w pkt. 1 n/n rozdziału SIWZ.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w dostarczanym ON pomiędzy wartościami
zawartymi w normie i rozporządzeniu wymienionym w pkt.1 n/n rozdziału SIWZ,
nadrzędne znaczenie ma rozporządzenie.
4. Przewidywane zapotrzebowanie na ON w okresie objętym zamówieniem wynosi :
760 m3, jednorazowa dostawa - ok. 30 m3
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5. Określona przez Zamawiającego ilość ON jest wartością prognozowaną i w
przypadku nie wyczerpania tej ilości Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw
ON w zależności od bieżących potrzeb.
7. Dostawy odbywać się będą autocysternami Wykonawcy, spełniającymi wymagania
określone w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz.U. z 2011 r. nr 227 poz. 1367). Zamawiający dopuszcza realizację dostaw za
pomocą innych podmiotów, z którymi Wykonawca ma podpisane stosowne umowy.
Środki transportu tych podmiotów muszą spełniać wymagania określone na wstępie
n/n punktu.
8. Do każdorazowej dostawy Wykonawca winien dołączyć:
a) świadectwo jakości dostarczonego ON, sporządzone przez uprawnione laboratorium.
Świadectwo musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być
zaopatrzone w datę wykonania badań i podpisane przez upoważnione osoby.
b) dyspozycję dostawy - kartę nalewu, dowód wydania, wystawione przez Wykonawcę,
zawierające co najmniej następujące dane:
− pełną nazwę produktu,
− ilość dostarczonego produktu,
− temperaturę produktu określoną w trakcie zalewu autocysterny
− gęstość produktu przy temp.150 C,
− nr rejestracyjny autocysterny,
− datę sporządzenia,
− podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane,
− dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. dokumentów bez podpisu
upoważnionych osób tylko w przypadku generowania ich przez systemy
komputerowe, w których elektroniczna technika dokumentowania zapisów
księgowych identyfikuje upoważnioną osobę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego ON,
zgodnie z odpowiednimi normami, o których mowa w Rozdziale I. pkt 1. SIWZ.
Zamawiający będzie z każdej dostawy, przed zrzutem paliwa do zbiorników pobierał
dwie próbki ON, jedną dla Zamawiającego, drugą dla Wykonawcy. Naczynia do
pobrania próbek będzie każdorazowo dostarczał Wykonawca. W przypadku
wątpliwości co do jego jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie i
zleci wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonego paliwa, przestrzegając
obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych w tym zakresie. W przypadku
stwierdzenia odstępstw od normy koszty badań pokrywa Wykonawca, a Zamawiający
podejmie działania zgodnie z zapisami umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
10. Ustala się następujące zasady rozliczania dostarczonego paliwa:
a.) Wykonawca zobowiązuje się, że przy każdej dostawie komory cysterny będą
zabezpieczone plombami
b) podstawą rozliczenia jest ilość paliwa przeliczona na temp. 15 oC, wydana na
terminalu Wykonawcy, a przyjęta do legalizowanych zbiorników Zamawiającego
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w ilości określonej na podstawie pomiaru stanów cieczy jako różnica wskazań po i
przed spuszczeniem dostarczonego paliwa, przeliczona na 15 oC. Pomiary są
przeprowadzane przy użyciu legalizowanego układu pomiarowego za pomocą
sond pomiarowych - system SiteSentinel
c) rozliczenie przyjęcia paliwa na stacji paliw dokonywane jest komisyjnie z
udziałem pracowników Zamawiającego oraz kierowcy Wykonawcy. Z pomiaru
sporządzany jest protokół na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do n/n SIWZ.
W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych przekraczających 0,1% ilości
przyjętego paliwa Zamawiający złoży reklamację ilościową, którą Wykonawca
winien rozpatrzeć w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
11. Koszty transportu paliwa do stacji paliw Zamawiającego w Radomiu przy ul. 1905
Roku 47 oraz wszystkie inne koszty związane z dostawą Wykonawca winien wliczyć
w oferowaną cenę jednostkową 1 m3 ON.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać ON przejściowy i zimowy w okresach
przewidzianych normą
PN-EN 590:2013-12, zapewniając spełnienie przez
dostarczony ON odpowiednich własności niskotemperaturowych, a w szczególności
odpowiedniej temperatury mętnienia i blokowania zimnego filtra (CFPP).
13. Dostawy paliwa do Zamawiającego będą realizowane od poniedziałku do piątku
między godz. 7.00 a 12.00 w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia
zamówienia. Dostawa w innym terminie musi być uzgodniona między Zamawiającym
i Wykonawcą.
14. Urządzenia załadowcze na bazie Wykonawcy winny posiadać legalizowany układ
pomiarowy, gwarantujący wysoką dokładność pomiarów ilości załadowanego paliwa,
a urządzenia magazynowe spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska.
15. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające o których mowa w art.67 w
związku z art. 134 ustawy PZP.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty zostanie on wykluczony z dalszego postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Oferty winny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub
na formularzu wiernie go odwzorowującym, bez możliwości dokonywania w nim zmian.
Na życzenie Wykonawcy zostanie mu dostarczona wersja edytowalna SIWZ wraz z
załącznikami.
5. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w rozdz. III SIWZ.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim w sposób
czytelny i przejrzysty.
7. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby)
upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą szczególne
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pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być
załączone do oferty.
8. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej kopercie, która z kolei umieszczona
będzie w kopercie zewnętrznej. Obie koperty winny być zaklejone. Na kopercie
zewnętrznej podana będzie nazwa i adres do korespondencji Zamawiającego tj. ul. 1905
Roku 47, 26-600 Radom oraz napis „Przetarg – dostawa oleju napędowego dla PKS w
Radomiu Sp. z o.o.”. Koperta wewnętrzna zawierać będzie nazwę i adres siedziby
Zamawiającego oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w
przypadku gdyby Zamawiający otrzymał ją po terminie wyznaczonym do składania ofert.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 9, a wewnętrzna i zewnętrzna
koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. W przypadku składania oferty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli
wartość oferty przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego spółki, Wykonawca
przedstawi umowę spółki lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na
zawarcie takiej umowy.
III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1.
Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia zwanego dalej JEDZ, złożone na formularzu stanowiącym załącznik
nr 2 do n/n SIWZ.
1.2.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej o wpisaniu przedsiębiorcy do tej ewidencji, potwierdzające prawo do
występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz
dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy podpisujących
ofertę do reprezentacji firmy, jeżeli nie wynikają one z wyżej wymienionych
odpisów lub zaświadczeń.
1.3.
Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego.
1.4.
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.5.
Umowę spółki jawnej, cywilnej oraz umowę konsorcjum, jeżeli działalność
gospodarcza jest prowadzona w takiej formie.
1.6.
Dowód wniesienia wadium.
1.7.
Wykaz dostaw o porównywalnej wielkości, jakie Wykonawca zrealizował w
latach 2014– 2016 wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane z
należytą starannością.
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1.8.
Oświadczenie Wykonawcy, wskazujące producenta oferowanego ON. Za zgodą
Zamawiającego dopuszcza się zmianę producenta pod warunkiem zachowania
parametrów opisanych w Rozdziale I pkt 1. SIWZ.
1.9.
Wykonawca nie będący producentem oferowanego paliwa przedstawi dowód
zabezpieczenia dostaw ON w ilości objętej niniejszym postępowaniem na czas
trwania umowy, w postaci oświadczenia producenta paliwa lub umowy z
producentem paliwa.
1.10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do n/n SIWZ
1.11. Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
tych dokumentów na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
1.12. Polisę ubezpieczeniową OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
Dokumenty nie mogą nosić daty wcześniejszej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert dla zaświadczeń z KRS-u, Krajowego Rejestru Karnego oraz
zaświadczenia o wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej.
Pozostałe zaświadczenia nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące przed
terminem składania ofert.
Wszystkie wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegał w
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania. W takim przypadku informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
będą zszyte w odrębny plik i opatrzone adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”. Plik
będzie zszyty w nieprzezroczystych okładkach.
Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia
umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do n/n SIWZ w terminie nie krótszym
niż 10 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania. Projekt umowy parafowany
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do
oferty.
Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia w
odpowiednim Urzędzie Skarbowym kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b
Ustawy z dnia 11.03.2004 r. od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn.
zmianami), stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w
związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do
ustawy o podatku VAT, w wysokości co najmniej 2.000.000 zł. i przedłożenia
Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przyjęciu kaucji
gwarancyjnej.

Oferta nie spełniająca wymogów zawartych w art. 89 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. podlegać będzie odrzuceniu.

6
IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
Zamawiający uzna ofertę za nie podlegającą odrzuceniu, jeżeli spełniała będzie ona
wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ, a w szczególności
gdy:
1. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tej
ustawy.
2. Oferta zostanie złożona w terminie określonym w SIWZ.
3. Oferta zostanie złożona na załączonym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami.
4. Oferta będzie zabezpieczona wadium.
5. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
6. Oferta nie będzie nieważna na podstawie innych przepisów.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy paliw winny odbywać się w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcom zgodnie z zapisami art.38
ustawy PZP zamieszczając również te wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest
udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją także na tej stronie.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
3. Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielania wyjaśnień
do SIWZ.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o. przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, pok. nr 22 do dnia
27.11.2017 r. do godz. 12.00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone nie otwarte.
VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 75.000 zł (siedemdziesiąt
pięć tysięcy zł.)
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2. Wadium może być wniesione w:
pieniądzu na konto PKS Radomiu Sp. z o.o.
BGŻ BNP Paribas S.A. 76203000451110000000173240
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dokument
potwierdzający jego wniesienie należy dołączyć do oferty.
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.
5. Zamawiający zwróci, zatrzyma bądź zażąda ponownego wniesienia wadium w oparciu o
zapisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.11.2017 r. o godz. 12.15
w PKS w Radomiu Sp. z o.o. przy ul. 1905 Roku 47, 26- 600 Radom, I piętro, pok. nr 35.
X. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- nazwę, adres, siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
- cenę oferty i inne istotne informacje dot. tej oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w p.2.
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
5. W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w treści oferty tak pisarskie jak i
rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Zamawiający
odrzuci ofertę.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w
ustawie PZP, niniejszej SIWZ, wybierając ofertę najkorzystniejszą.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując nazwę oraz
adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
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XI. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu składania ofert z
zastrzeżeniem art. 181 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może się zwrócić do
Wykonawców tylko raz o przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy
niż 60 dni.
XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny (wartości brutto oferty). Znaczenie – 100%.
2. Wartość oferty, która będzie podlegała ocenie zostanie obliczona przez Wykonawcę przy
zastosowaniu ceny odniesienia, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
pomniejszonej o udzielony upust cenowy określony w pkt.1 oferty (tabela).
Cena odniesienia będzie wynikała ze średniej arytmetycznej cen:
a) ceny jednostkowej netto oleju napędowego Ekodiesel, którego producentem jest PKN
Orlen SA, opublikowanej na jego stronie internetowej, obowiązującej dnia
17.11.2017 r.
b) ceny jednostkowej netto oleju napędowego EURODIESEL, którego producentem jest
Grupa LOTOS SA, opublikowana na jego stronie internetowej, obowiązującej
dnia 17.11.2017 r.
Sposób obliczenia punktów oferty zawiera pkt. 4 n/n rozdziału.
3. Upust udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę w stosunku do ceny odniesienia
1 m3 ON z dnia dostawy będzie stały, niezmienny przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Sposób obliczenia ilości punktów oferty :
Wartość brutto oferty najtańszej
ilość punktów =
badanej oferty

x 100 pkt.
Wartość brutto oferty badanej

5. Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji
zamówienia.

XIII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO
BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Dariusz Błaszczyk - sprawy merytoryczne tel.(48) 362-11-54 w. 149
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XIV. ODWOŁANIA
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach
wykonawczych do ustawy jak też w niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1
do SIWZ
nr 1/ZP/17
pieczęć oferenta

OFERTA
Dla :
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
tel. (48) 36-211-53
NIP 796-006-74-61, REGON 000617717 , KRS 0000350902

złożona przez:
……………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres oferenta)
NIP........................................ REGON .................................... KRS .......................................
1. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ogłoszonego zgodnie z ustawą Prawo

Zamówień

Publicznych

oferujemy

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami,

sukcesywne dostawy oleju napędowego, zgodnie z wymogami SIWZ w cenie:

Paliwo Cena
odniesienia z
dnia
17.11.2017r.1
1

2

ON

Stały upust do
ceny
odniesienia
1 m3 ON
3

Cena
Zamawiana Wartość Podatek Wartość
oferowana
ilość ON
netto
VAT
brutto
Wykonawcy
oferty
oferty
3
3
[zł./m ]
[m ]
[zł.]
[zł.]
[zł.]
4=2-3

5

6 (5x4)

7

760

1

Sposób obliczenia ceny odniesienia został opisany w Rozdziale XII. pkt. 2 SIWZ

Ceny PKN ORLEN S.A. oraz GRUPY LOTOS S.A., obowiązujące w dniu 17.11.2017 r.,
podane na ich stronach internetowych:

8(6+7)

2
a) PKN Orlen SA – cena jednostkowa netto za 1 m3 oleju napędowego EKODIESEL, w
temperaturze referencyjnej 15 oC - …………………. zł.
b) GRUPA LOTOS S.A. - cena jednostkowa netto za 1 m3 oleju napędowego
EURODIESEL w temperaturze referencyjnej 15 oC - …………………. zł.
c) średnia cen z pkt a i b - ……………………. zł.

Całkowita wartość oferty brutto ………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………. zł. brutto.

Do fakturowania za dostarczone paliwo stosowana będzie każdorazowo cena odniesienia
netto/m3 ON, obowiązująca w dniu odbioru paliwa, pomniejszona o stały upust do ceny
odniesienia 1 m3 netto, określony w pkt. 1 oferty, obowiązujący przez cały okres umowy.
Oferowane paliwo stanowi produkt n/w producenta :
Nazwa ..........................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................

2

Płatność za każdorazową dostawę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

3.

Dostawa paliwa transportem (Wykonawcy/innego podmiotu, z którym Wykonawca ma
podpisaną stosowną umowę).

4. Akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że:
•

zapoznaliśmy się z otrzymaną od Zamawiającego SIWZ, uzyskaliśmy informacje
konieczne do przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ.

•

uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SIWZ

•

proponujemy termin realizacji zamówienia zgodny z SIWZ.

•

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia z
Zamawiającym umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 n/n do SIWZ

•

wadium w kwocie 75.000,00zł zostało wniesione dn. ................................
w formie .....................................................................................................................

•

oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują faktyczny stan prawny
aktualny na dzień otwarcia ofert.

3
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .............................................................
2) .............................................................
3) .............................................................
4) .............................................................
5) .............................................................
6)……………………………………….
7)……………………………………….

........................, dn. ................................

Podpisał:
..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 2
do SIWZ
nr 1/ZP/17

........................................................
pieczęć oferenta

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Tożsamość zamawiającego

1

Odpowiedź:

Nazwa:

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
2
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
Odpowiedź:
Dostawa oleju napędowego

Numer referencyjny nadany sprawie przez
1/ZP/17
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
3
(jeżeli dotyczy) :
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

1

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
3
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
2

4

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów :

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
5
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
6
zastrzeżone : czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
7
społecznym” lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

[…]

[….]

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:

4

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
6
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
7
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
5

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
8
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie :
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Rodzaj uczestnictwa:

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
9
wykonawcami ?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]

b): [……]

c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
8
9

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
Adres pocztowy:
Telefon:
Adres e-mail:
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[……],
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
10
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V .
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
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Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
11

1.

udział w organizacji przestępczej ;

2.

korupcja ;

3.

nadużycie finansowe ;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
14
terrorystyczną

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi .

12

13

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
18
Jeżeli tak, proszę podać :
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

11

15

16

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
17
[……][……][……][……]

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
12
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu
zamawiającego) lub wykonawcy.
13
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
14
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
15
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
16
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
17
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
18
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
20
podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
21
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki :

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
19
[……][……][……][……]
[] Tak [] Nie

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:
19

a) [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
22
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
22
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
20
21

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
23

ZAWODOWYMI

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
[] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
środowiska, prawa socjalnego i prawa
24
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy ?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
25
wykonawczych ; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
26
działalności gospodarczej .

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
27
wykroczenia zawodowego ?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

23

–

[……]

–

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
25
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
26
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
27
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
24

[……]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
28
interesów spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

28

[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

[…]

[] Tak [] Nie

[…]

[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

Odpowiedź:

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy

[] Tak [] Nie

wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

29

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
29
[……][……][……]

[……]

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
30
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
państwie członkowskim siedziby wykonawcy :
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
31
następujący ():
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
30

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
31
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
32
następujący :
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
33
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
34
do Y – oraz wartość):
35
[……], [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
36
W okresie odniesienia wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
32

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
34
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
35
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
36
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
33

zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
37
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
38
zarówno publicznych, jak i prywatnych :
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
39
technicznych , w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
40
kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące
37

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
[……]

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
38
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
39
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
40
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
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podwykonawcom następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
[……]

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
[……] [……]
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
41

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
43
W przypadku gdy wymagane są określone
[] Tak [] Nie
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
42
postaci elektronicznej , proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
44
każdego z nich:
[……][……][……]
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
45
dowolnym państwie członkowskim , lub
46
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r. , instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość

…………………………………
42

podpis(-y):

………………………………

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
44
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
45
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
46
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik nr 3
do SIWZ
nr 1/ZP/17

........................................................
pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Nazwa Oferenta ...............................................................................................
Adres Oferenta ...............................................................................................
Numer telefonu ...............................................................................................
Numer fax ......................................................................................................

Oświadczam, że:
1) należę do grupy kapitałowej:*
…………………………………………………………………………………………..
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm.)
Do oferty załączam wykaz podmiotów grupy kapitałowej, do której przynależę

2) nie należę do grupy kapitałowej*

........................, dn. ......................
Podpisał:
..........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
do SIWZ
nr 1/ZP/17
UMOWA
na hurtowe dostawy oleju napędowego
zawarta w dniu ………………………..r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul. Słowackiego 6,
26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000350902, NIP 796-006-74-61, Regon 000617717,
kapitał zakładowy 9.000.000,00 zł.
reprezentowanym przez:
Paweł Gutkowski – Prezes Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………...…………
zarejestrowanym w …………………………………………………………………..…….
KRS pod numerem ………………..……., NIP ……………..……., Regon …………………..
kapitał zakładowy ……………………………
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja dostaw oleju napędowego, zwanego dalej
„ON”, dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul.
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, stacja paliw w Radomiu 26-600, przy ul. 1905 Roku 47, w
okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego ofertę – jako
najkorzystniejszą - wybrano w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zmianami. Przedmiot zamówienia określa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi załącznik nr 1 do n/n
umowy oraz oferta, która stanowi załącznik nr 2 do n/n umowy.
§2.
1. Wykonawca oferuje na rzecz Zamawiającego sukcesywną dostawę ON, spełniającego
parametry jakościowe zgodnie z normą PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów
samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań” i wymaganiami
jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r.
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
a) Oferowany ON stanowi produkt n/w producenta:
Nazwa ………………………………………………………………………………......
Adres ………………………………………………………………………………….
b) Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę producenta ON pod warunkiem
zachowania parametrów opisanych w pkt 1 n/n paragrafu.
2. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi:
760 m3, jednorazowa dostawa – ok. 30 m3
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3. Określona przez Zamawiającego ilość ON jest wartością prognozowaną i w przypadku
nie wyczerpania tej ilości Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości i pochodzenia paliwa zgodnie normą wymienioną
w pkt 1 n/n paragrafu oraz świadectwem jakości załączonym do każdorazowej dostawy.
§3.
1. Dostawy odbywać się będą autocysternami Wykonawcy, spełniającymi wymagania
określone w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z
2011 r. nr 227 poz. 1367). Zamawiający dopuszcza realizację dostaw za pomocą innych
podmiotów, z którymi Wykonawca ma podpisane stosowne umowy. Środki transportu
tych podmiotów muszą spełniać wymagania określone na wstępie n/n punktu.
2. Do każdorazowej dostawy Wykonawca winien dołączyć:
a) świadectwo jakości dostarczonego ON, sporządzone przez uprawnione laboratorium.
Świadectwo musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być
zaopatrzone w datę wykonania badań i podpisane przez upoważnione osoby.
b) dyspozycję dostawy - kartę nalewu, dowód wydania, wystawioną przez Wykonawcę,
zawierającą co najmniej następujące dane:
− pełną nazwę produktu,
− ilość dostarczonego produktu,
− temperaturę produktu określoną w trakcie zalewu
− gęstość produktu przy temp.150 C,
− nr rejestracyjny autocysterny,
− datę sporządzenia,
− podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane
− dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. dokumentów bez podpisu
upoważnionych osób tylko w przypadku generowania ich przez systemy
komputerowe, w których elektroniczna technika dokumentowania zapisów
księgowych identyfikuje upoważnioną osobę.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przy każdej dostawie wszystkie komory autocysterny
będą zabezpieczone plombami.
4. Odbiory dostarczonego ON będą dokonywane przez komisję w skład której wchodzić
będą pracownicy Zamawiającego oraz kierowca Wykonawcy. Przyjęcie ON będzie
odnotowywane w Protokole przyjęcia dostawy ON stosowanym u Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia (przed rozładunkiem
autocysterny) kontroli wstępnej obejmującej:
a) sprawdzenie stanu plomb zabezpieczających komory autocysterny;
b) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub śladów
wycieków;
c) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny;
d) pobranie próbek paliwa w celu dokonania oceny wizualnej czy paliwo jest
klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody.
e) przygotowanie próbek paliwa, które przechowuje się przez okres pięciu kolejnych
dostaw, w szklanych, zaplombowanych pojemnikach. Próbki będą pobierane z
autocysterny zgodnie z Normą PN-EN ISO 3170 przez przedstawiciela
Zamawiającego w obecności kierowcy Wykonawcy;
f) sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego paliwa w celu porównania z
wartościami podanymi w dokumencie dostawy (na podstawie tabel przeliczeniowych
lub programu komputerowego)
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6. Odbiory ON będą dokonywane w oparciu o wskazania systemu kontrolno-pomiarowego
SiteSentinel Zamawiającego w dm3, w zbiornikach Zamawiającego przed i po rozładunku
autocysterny, po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu plomb Wykonawcy założonych na
komorach autocysterny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego ON w
przypadku:
a) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w §3. pkt 2 względnie
przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod
względem formalnym lub merytorycznym,
b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w §3. pkt 5, a w
szczególności w razie stwierdzenia obecności wody lub obcych zanieczyszczeń w
pobranych próbkach paliwa;
c) stwierdzenia, że Wykonawca nie dopełnił wymagań określonych w §. 2. pkt. 1.
8. W przypadku odmowy przyjęcia ON przez Zamawiającego, w trybie § 3 pkt . 7,
Wykonawca ma obowiązek na swój koszt, natychmiast (nie później niż do 24 godzin od
odmowy przyjęcia dostawy) dostarczyć Zamawiającemu taką samą ilość ON,
spełniającego wymogi określone w § 2 pkt 1 umowy.
9. Zamawiający ma prawo, raz w ciągu kwartału wykonać na koszt Wykonawcy badanie
jakości dostarczonego ON w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium w
zakresie zgodności dostarczonego ON z odpowiednimi normami, o których mowa w §. 2.
pkt 1 niniejszej umowy.
10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczany ON nie spełnia norm, Wykonawca
zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu
szkód, a ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy ujawniony
przypadek.
11. W przypadku potwierdzenia wad jakościowych ON wszystkie koszty związane z
badaniem ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać ON przejściowy i zimowy w okresach
przewidzianych normą PN-EN 590:2013-12, zapewniając spełnienie przez dostarczony
ON odpowiednich własności niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej
temperatury mętnienia i blokowania zimnego filtra (CFPP).
13. Zamówienia ilościowe będą składane przez Zamawiającego z wyprzedzeniem nie
dłuższym niż 24 godziny przed terminem odbioru.
§4.
1. Sprzedaż ON w całym okresie trwania umowy odbywać się będzie ze stałym upustem
w wysokości ………………zł/m3 do ceny odniesienia netto/m3 ON, obowiązującej w dniu
odbioru paliwa, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
Cenę odniesienia ustala się każdorazowo w dniu dostawy ON poprzez wyliczenie średniej
arytmetycznej aktualnych cen jednostkowych ON w temperaturze referencyjnej 15oC z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku, opublikowanych na stronach internetowych PKN
ORLEN S.A. (Ekodiesel) i GRUPY LOTOS S.A. (Eurodiesel).
2. Cena jednostkowa ON zawiera koszty transportu.
§5.
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostarczony ON będzie dokument wydania
oraz Protokół komisyjnego przyjęcia dostawy na stacji paliw Zamawiającego według
ceny odniesienia netto/m3 ON, obowiązującej w dniu odbioru paliwa, pomniejszonej o
stały upust, określony w pkt. 1 oferty.
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Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych, w temp.
referencyjnej 15oC.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktury za dostarczony ON w terminie 30 dni
od daty doręczenia faktury.
§6.
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:
1.1.
w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% oferowanej
wartości netto zamówienia (pkt 1 formularza Oferty - tabela)
1.2.
w przypadku zwłoki w terminie odbioru paliwa, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% oferowanej wartości netto
zamówienia (pkt 1 formularza Oferty - tabela) za każdy dzień zwłoki
1.3.
w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
przez
Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
5% oferowanej wartości netto zamówienia (pkt 1 formularza Oferty - tabela)
1.4.
w przypadku dostarczenia ON nie spełniającego norm, o których mowa w § 2 pkt
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł.
za każdy ujawniony przypadek (§ 3 pkt 10)
1.5.
w przypadku zwłoki w terminowym uregulowaniu faktury za dostarczone paliwo,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2. Strony mają prawo dochodzić roszczeń przewyższających wysokość kar umownych.
§7.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań
wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą,
w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne
pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z
kompetencjami tych organów, wojny, mobilizację, blokady, embargo, zamknięcie granic.
§8.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności przez okres realizacji umowy.
§9.
1. Umowa n/n zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
2. Strony mogą rozwiązać n/n umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego na piśmie ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia w razie stwierdzenia, że dostarczony ON nie spełnia norm, o których
mowa w § 2 pkt 1. w terminie 14 dni od powzięcia o tym wiadomości.
4. Wykonawca może odstąpić od umowy lub rozwiązać n/n umowę bez wypowiedzenia
w przypadku wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania upadłościowego lub
układowego w terminie 14 dni od powzięcia o tym wiadomości.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w
przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub
układowego w terminie 14 dni od powzięcia o tym wiadomości.
2
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§10.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej
Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Protokół przyjęcia dostawy oleju napędowego nr ………………

Zał. nr 5 do SIWZ
nr 1/ZP/17

W dniu …………………............. o godz. …………..…. dostarczono do Stacji Paliw PKS w Radomiu
przy ul. 1905 Roku 47 autocysterną nr rej. ……………………….…. olej napędowy o parametrach
określonych świadectwem jakości nr …………………………………
I. Dowód wydania nr …………………..…………… z dnia …………………….
•

ilość paliwa wlanego do autocysterny
na terminalu paliwowym [dm3]

- ……………………………

•

temperatura nalewu
w poszczególnych komorach [oC]

- ……….

•

gęstość w temperaturze +15oC [kg/dm3]

- ……………………………

•

o

ilość paliwa w temperaturze +15 C
na podstawie dokumentu wydania [dm3]

II. Komisja w składzie:
Przedstawiciele Zamawiającego

…………

………..

…………..

- ……………………………

……………………………………….
……………………………………….

Przedstawiciel Wykonawcy

……………………………………….

nie stwierdziła/ stwierdziła naruszenia plomb i dokonała pomiaru i obliczeń ilości paliwa wlanego do
zbiorników na stacji paliw.
Nazwa
Nr
Przyjęcie dostawy paliwa
produktu
zbiorIlość paliwa
Ilość paliwa
Ilość paliwa Ilość paliwa
nika
Pomiar „przed” wlewem
Pomiar „po” wlewie
wlanego
wlanego
przeliczona na
Ilość
Temperatura
Ilość
Tempera3
[dm
]
15 oC przez
paliwa
paliwa
tura
system st.
[dm3]
[oC]
[dm3]
[oC]
paliw [dm3]
ON
1
ON

2

Razem
…………………………………………….

•

godzina wlewania paliwa

•

gęstość paliwa wlewanego [kg/dm3] ……………………………………………

•

temperatura paliwa wlewanego [oC] ……………………………………………

III.

Paliwo przyjęto dowodem Pz nr ………………….. z dnia …………………

IV.

Rozliczenie dostawy:

Ilość
deklarowana
na Ilość przyjęta w temp.
dowodzie dostawy w temp. 15 oC
15 oC
[dm3]
[dm3]

Brak/nadwyżka
w temp. 15 oC

Podpisy Komisji

Podpis K-ka Zaplecza

………………….

Technicznego

………………….
………………….

[dm3]

Różnica ilości
w temp. 15 oC
[%]

Zatwierdził

