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Nr postępowania: MZK/DT/01/2018 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

Przetarg nieograniczony  
 

o wartości zamówienia, przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r.poz.2164)  

 

 

 

Przedmiot zamówienia:   
 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem 

wg CPV - 09134100-8 

 
 

 

Zamawiający: 

 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

NIP: 537-24-84-178, REGON: 060317256 

Tel. (83) 343-27-95 

www.mzkbp.pl, e-mail:sekretariat@mzkbp.pl 

w godz. 7:00-15:00 

 

 

 

http://www.mzkbp.pl/
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Rozdział I 

 

1. Zamawiający 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., z siedzibą w Białej Podlaskiej, 

ul. Brzegowej 2, 21-500 Biała Podlaska; tel. (083) 343 27 95; faks (083) 343 27 95; poczta 

elektroniczna sekretariat@mzkbp.pl, strona internetowa - www.mzkbp.pl wpisane w Sądzie 

Rejonowym w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000300622, REGON 06037256, NIP 537-24-84-178, kapitał zakładowy: 20.680.000,00 zł. Zarząd 

Spółki pracuje w Białej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 2 w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. Podstawą postępowania jest ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) z uwzględnieniem 

zapisów wynikających z niniejszej SIWZ. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: 

1. Oleju napędowego standardowego określonego kodem wg CPV - 09134100-8 w ilości 

660 m3 

Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach 

komunikacji miejskiej i sprzedaży detalicznej.  Podane ilości będą obejmowały dostawę oleju 

napędowego standardowego: gatunku B - 50 m3, gatunku D - 560 m3 i gatunku F - 50 m3 

spełniającego wymagania jakościowe, określone w normie PN-EN 590:2013-12 i Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku poz. 1680), szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do 

przedmiotowego Rozporządzenia. Oferowany olej napędowy może być charakteryzowany przez 

normy zakładowe producenta, ale o parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od 

przedstawionych w tabeli.  

Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie dostarczany 

oferowany olej napędowy. Podane wyżej ilości oleju napędowego są wielkością maksymalną. 

Zamawiający dopuszcza mniejszy lub większy do 20% zakup paliwa w stosunku do ilości podanej 

powyżej, z przyczyn od niego niezależnych. Powyższe względy mogą spowodować także 

konieczność przesunięcia ilości kupowanych rodzajów olejów pomiędzy poszczególnymi 

gatunkami. Na oferowane paliwa, Wykonawca musi posiadać kartę charakterystyki substancji 

chemicznej opracowaną zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1203). 

Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatków do oferowanych paliw pod warunkiem, że nie 

wpłyną one na obniżenie ich jakości, a parametry „zmodyfikowanego" paliwa będą spełniały 

wymagania przywołanych norm. Dostawy zamówionego paliwa będą odbywać się 

sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów, cysternami samochodowymi, w ilości 

zbliżonej do 30 m3. W sytuacjach wyjątkowych, Zamawiający dopuszcza dostawę mniejszej 

ilości paliwa, lecz nie mniej niż 10 m3, pod warunkiem jej wcześniejszego uzgodnienia. 

mailto:sekretariat@mzkbp.pl
http://www.mzkbp.pl/
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Dostawy wykonywane będą do zakładowej stacji paliw w Białej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 2. 

Miesięczne dostawy będą kształtowały się na poziomie ok. 53 m3, oraz innych magazynów, 

w odległości do dziesięciu kilometrów od bazy MZK (cysterną z pompą). Koszty dostaw paliw, 

Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w ich cenę jednostkową. Cysterny samochodowe 

muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz.U. 2011r., Nr 227 poz. 1367 ze zmianami). Zamawiający wymaga, aby 

transport kupowanych paliw odbywał się w cysternach przeznaczonych wyłącznie do przewozu 

paliw silnikowych. Jeżeli z różnych względów nie jest to możliwe a cysterny służą do przewozu 

produktów, które nawet w minimalnych ilościach wpływają negatywnie na jakość oleju 

napędowego ON muszą byś one czyszczone przed napełnieniem zamówionym olejem napędowym 

ON. Kierowcy wykonujący dostawy paliw muszą mieć doświadczenie przy pracy z tego typu 

produktami, być odpowiednio przeszkoleni i posiadać uprawnienia do pracy z substancjami 

łatwopalnymi i niebezpiecznymi, wymaganymi obowiązującymi przepisami. 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili spuszczenia go do 

zbiorników zamawiającego. 

2) Dostawy oleju napędowego ON będą odbywać się na zasadach zakupu 

z odroczonym terminem płatności po dostawie. Należności za faktycznie dostarczone 

paliwo (wg ilości wynikającej z pomiarów zgodnie z pkt 2.1 i zasadami fakturowania 

pkt 2.2) będą regulowane przelewem nie wcześniej niż w 21 dniu, od dnia doręczenia 

zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca może wyznaczyć 

dłuższy termin płatności. 

3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum sześciomiesięcznej 

gwarancji na jakość dostarczanego oleju napędowego ON w zakresie zachowania 

parametrów określonych w normach. Gwarancja obejmuje również elementy układu 

zasilania silników i silniki w przypadku ich awarii, związanej z nieodpowiednią jakością 

paliwa. 

2. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia. 

1) Ustaleniem ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej + 15°C będą 

wskazania elektronicznych urządzeń pomiarowych Zamawiającego. Wykonawca składając 

ofertę będzie obowiązany złożyć oświadczenie, że akceptuje opisany wyżej sposób 

ustalenia ilości dostarczanych paliw. 

2) Ilość paliwa przyjmowana na fakturze będzie zgodna z ilością wynikającą z wydruku 

wskazań elektronicznych urządzeń pomiarowych i protokołu odbioru paliwa  

Zamawiającego. 

3) Przy każdej dostawie będzie sporządzany protokół przyjęcia paliwa, zawierający 

w szczególności ilość paliwa z wskazań elektronicznych urządzeń pomiarowych. Cysterny 

dostarczające paliwo muszą być oplombowane. Przed rozpoczęciem spustu paliwa 

przedstawiciel zamawiającego będzie pobierał do szklanego naczynia próbkę paliwa z 

cysterny celem jego wizualnej oceny. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć orzeczenie jakości 

(świadectwo jakości), sporządzone przez uprawnione (akredytowane) laboratorium 

i dowód wydania paliwa z magazynu. Przedmiotowe orzeczenie winno być 

sporządzone przez laboratorium, które jako ostatnie wykonywało badania paliwa 

przed jego dostawą dla zamawiającego i musi zawierać podstawowe dane 

charakteryzujące dostarczone paliwo, oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania 

badań. 
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5) Dokument wydania paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej niż dzień 

poprzedzający dostawę. 

6) Świadectwo jakości dostarczonego paliwa musi dotyczyć partii towaru opisane 

w dowodzie wydania. 

7) Brak dokumentów określonych w pkt 2.4 i 2.6 może być podstawą odmowy przyjęcia 
dostarczonego paliwa. 

Rozdział II 

 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział III 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 01 czerwca 2019 roku. 

Rozdział IV 

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 oraz art. 24a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniający warunki określone w SIWZ 

oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

d) zarejestrowani są w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów elektronicznym 

wykazie firm, które złożyły kaucję gwarancyjną a jednocześnie wysokość kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów 

i usług, wniesionej przez Wykonawcę, będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej 

kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonywane 

w danym miesiącu na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., jak również 

będzie nie mniejsza od kwoty określonej w art. 105b ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. 

e) Wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływam terminu składania ofert 

wykonali przynajmniej jedno zamówienie na sukcesywne dostawy paliw płynnych 

o wartości i rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania. Przez zamówienie o rodzaju 

zbliżonym do niniejszego, zamawiający rozumie miesięczną dostawę paliw 

ciekłych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (netto), wykonywaną przez 

okres minimum sześciu miesięcy. Zamawiający uzna dostawy za spełniające 

powyższe wymagania, jeżeli okres dostaw będzie dłuższy niż sześć miesięcy a 

wartość miesięcznych dostaw będzie proporcjonalnie wyższa. W przypadku 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek ten musi 

być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców występujących wspólnie. 

2. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz ustawy. 
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3. Dostawca/Wykonawca musi posiadać koncesje na prowadzenie działalności w zakresie 

objętym zamówieniem, której poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

obowiązany jest załączyć do oferty. 

2. Podstawy wykluczenia wykonawców, w tym określone w art. 24 ust. 5 PZP 

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający 

wyklucza Wykonawcę na podstawie, art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. W postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę również z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 

z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta, uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
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przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający będzie w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

Rozdział V 
1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie warunków określonych ustawą oraz określonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest on złożyć oświadczenie w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanym dalej „jednolitym dokumentem JEDZ", 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Instrukcja wypełniania „jednolitego dokumentu JEDZ" 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Ponadto aktualna wersja instrukcji 

wypełniania „jednolitego dokumentu JEDZ" znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 6) 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 PZP. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w niniejszej SIWZ lub 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia następujących 

dokumentów: 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
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b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1, pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

d) aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

g) oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi koncesji, zezwolenia lub 

licencji na działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

h) świadectwo jakości oferowanego paliwa wystawione przez producenta, dostawcę lub 

akredytowane laboratorium z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed datą otwarcia 

oferty. 

i) Wykaz posiadanych autocystern, którymi będą realizowane dostawy wraz 

z oświadczeniem stwierdzającym, że autocysterny wyposażone są w urządzenia 

zabezpieczające przed przelaniem zbiorników oraz, że kierowcy Wykonawcy 

posiadają uprawnienia w zakresie napełniania zbiorników i przewozu materiałów 

niebezpiecznych wg. klasy dla przedmiotu zamówienia. W przypadku podmiotów nie 

dysponujących własnymi autocysternami należy dołączyć oświadczenie firmy 

transportowej o udostępnieniu potencjału technicznego wraz z osobami 

posiadającymi odpowiednie certyfikaty wymagane prawem; 

j) Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo w sytuacji gdy 

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 poz. 184, 161 i 1634), 
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złożyli odrębne oferty - że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami (załącznik nr 6 do SIWZ); 

k) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego 

w Rozdział IV pkt 1 lit e - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

I) w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również 

z opinią o badanym sprawozdaniu. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, 

zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 

m) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów elektronicznym wykazie firm, które złożyły kaucję 

gwarancyjną a wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług, wniesionej przez Wykonawcę, odpowiada co 

najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów 

dokonywane w danym miesiącu na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnieniu 

przedmiotowego warunku. 

2. Informacje dla Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

RP 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w: 

1) pkt 1 lit b powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

PZP; 

2) pkt 1 lit d-e oraz lit a powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w niniejszym punkcie powyżej 

w ppkt 2 lit. a, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

tego terminu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

3. Informacje dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów (art. 

22a PZP) oraz zmierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, (o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp). 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których 

te zdolności są wymagane. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu/ów, o których mowa w pk 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

niezbędną do spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także „jednolity dokument 

JEDZ" dotyczące tych podmiotów.  
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4. Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o którym mowa w Rozdziale I pkt 1 - składa każdy z Wykonawców. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców występujących wspólnie. 

Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

przez tłumacza przysięgłego. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub/i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

Brak jakiegokolwiek z określonych w rozdziale dokumentów lub złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Rozdział VI 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

1) Zamawiający na swojej stronie internetowej www.mzkbp.pl opublikował ogłoszenie 

o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. W serwisie www.mzkbp.pl/category/przetargi/ do 

którego przekierowuje www. strona Zamawiający będzie także publikował: zawiadomienia 

http://www.mzkbp.pl/
http://www.mzkbp.pl/category/przetargi/
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oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym 

zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia 

o przedłużeniu terminu składania ofert; informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 

ust. 2 ustawy, 

2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się 

w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia 

o zamówieniu lub treści SIWZ. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 3. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

w obliczaniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

7. Informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, odczytywane bezpośrednio przed otwarciem ofert oraz informacje podane 

podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni 

przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

Rozdział VII 

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Pan Marek Dakus, 

• e-mail do korespondencji: sekretariat@mzkbp.pl, mdakus@mkbp.pl 

• faks do korespondencji: 83 343 27 95, 

• korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w sekretariacie 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy 

Brzegowej 2 od poniedziałku do piątku w godz.7.00.-15.00. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

Rozdział VIII 

Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 32 000,00 

zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). 

2. Wadium może być wniesione w: 

mailto:sekretariat@mzkbp.pl
mailto:mdakus@mkbp.pl
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a) pieniądzu: na konto Zamawiającego: Nr konta bankowego w banku BS Biała  

Podlaska 14 8025 0007 0019 5009 2000 0010 przy czym za datę wniesienia wadium 

w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego, 

b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, 

c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359) 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu w tytule dokonywanego przelewu 

lub na kopii dowodu wpłaty należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu na dostawę 

paliwa nr sprawy: MZK/DT/01/2018. 

4. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium lub innej formy wniesienia wadium. 

Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona bez jej 

rozpatrywania. Dowód wniesienia wadium należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, 

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały 

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b) który został wykluczony z postępowania, 

c) którego oferta została odrzucona, 

7. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą zgoda Wykonawcy na jego 

przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa, w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
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Rozdział IX 

Termin związania ofertą. 

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez okres 60 dni od terminu otwarcia 

ofert. 

Rozdział X 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

pismem czytelnym, w języku polskim. 

2. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być 

parafowane przez osobę/osoby upoważnione, o których mowa w pkt. 4 niniejszego 

rozdziału, oraz złożone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w zakresie wskazanym w niniejszym zamówieniu. 

4. Ofertę podpisuje osoba/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem do Krajowego 

Rejestru Sądowego, albo osoby uprawnione, przy czym ważne umocowanie musi być 

załączone do oferty. 

5. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 

składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta 

z dopiskiem: ZMIANA. 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą 

„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji" i wydzielone w formie załącznika. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Rozdział XI 

Oferta musi zawierać. 

1. Wypełniony „formularz ofertowy" wg wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych przez 

Zamawiającego wymienione w rozdziale V oraz pozostałych punktach SIWZ. 

Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa 28 maja 2018 roku o godzinie 12:00 

Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

21-500 Biała Podlaska, ulica Brzegowa 2, z adnotacją: 

„Oferta do przetargu na dostawę paliwa oleju napędowego ON nr sprawy 

MZK/DT/01/2018, Nie otwierać przed dniem 28 maja 2018 roku, do godz. 12:30." 

Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. musi zawierać nazwę firmy i adres Wykonawcy. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 2018 roku o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

21-500 Biała Podlaska, ulica Brzegowa 2 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

6. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i terminu płatności, zawartych w ofertach. 

7. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu, na ich wniosek. 

Rozdział XIII 

Obliczając cenę na paliwo, wykonawca winien przyjąć następujący tok postępowania: 

1. Ustalić własną, jednostkową cenę sprzedaży netto obejmującą jednostkową cenę zakupu 

w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin składania ofert (18 maja 2018 roku), 

koszty transportu każdego paliwa do zamawiającego, zysk oraz inne składniki 

cenotwórcze, za które zamawiający zobowiązany jest zapłacić. Wyliczając cenę 

jednostkową sprzedaży Wykonawca zobowiązany jest założyć stałość kosztów transportu 

i zysku w całym okresie umownym, gdyż Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny 

zakupu paliwa z powodu zmiany tych parametrów. Cena jednostkowa netto winna być 

wyliczona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

2. Uwzględnić planowaną przez Zamawiającego wielkość zamówienia: olej napędowy ON 

w ilości - 660 m3. 

3. Iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości zamawianego paliwa, określi cenę sprzedaży netto 

paliwa. Cenę netto paliwa należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Od kwoty tej 

należy wyliczyć należny podatek VAT zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku. Suma 

ceny netto za określone paliwo i należnego podatku VAT określi cenę brutto tego 

produktu. Cena brutto za zamawiane paliwo określi cenę oferty. Wyliczona w ten sposób 

cena ze względu na zmienność cen paliw będzie hipotetyczną ceną zamówienia paliwa. 

Cena sprzedaży z powodu zmienności cen paliw na rynkach światowych będzie mogła 

zmieniać się w całym okresie obowiązywania umowy i może dotyczyć każdej dostarczonej 

partii paliwa. 

4. Zasady waloryzacji ceny: 

1) Zamawiający ustala, że cena netto sprzedaży 1 m3 paliwa określona przez Wykonawcę 

w poszczególnych dostawach będzie zależna od zmiany dziennej ceny produktu (loco), 

stosowanej w obrocie hurtowym przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą 

w Płocku. 

Podana w ofercie cena 1 m3 oleju napędowego ON będzie obejmowała wyłącznie ilość 

paliwa zmierzoną w zbiorniku wg rozdziału I pkt 2. pod. 1.2.3 SIWZ bez odnoszenia jej do innych 

wielkości. 
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Rozdział XIV 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

• Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

Rozdział XV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP. 

Rozdział XVI 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium ceny 

 

KRYTERIUM CENY – max. 100 pkt                 -  100 %: 

 

Oferta z najniższą ceną (ceną oferty brutto), otrzyma maksymalną liczbę punktów 100 pkt. 

Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane według następującej zasady: 

 

najniższa zaoferowana cena oferty brutto 

P = ---------------------------------------------------- x 100 

cena brutto oferty badanej           

      

gdzie:  P – punkty oferty porównywanej 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert na podstawie powyższego kryterium oceny. 

3. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego (Zamawiającego) ofert 

dodatkowych, 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

          - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział XVII 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 2% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie to będzie 
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wniesione na rachunek zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w 

dniu podpisania umowy, w jednej lub kilku z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dn. 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia w innych formach. 

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca 

wpłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek. 

Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach wymaga przedłożenia oryginału pisma 

będącego poręczeniem/gwarancją banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizacji, obejmujących okres 

obowiązywania umowy i 30 dni po ich wygaśnięciu. Pismo winno zawierać kwotę 

wynikającą z ceny wyliczonej wg pkt 1 oraz zawierać informacje, że udzielona 

gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska  ul. 

Brzegowa 2, dotyczące przetargu nr MZK/DT/01/2018 na dostawy oleju napędowego 

ON oraz zobowiązanie banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

towarzystwa ubezpieczeniowego lub organizacji, wypłaty zabezpieczenia w okolicznościach 

określonych w umowie. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod 

warunkiem zachowania jego ciągłości i wysokości. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, to 

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było przechowywane, pomniejszając je o koszty prowadzenia rachunku 

i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

okresie obowiązywania umowy lub po ostatniej dostawie, jeżeli umowa ulegnie 

rozwiązaniu z powodu jej wcześniejszego wygaśnięcia. 

Rozdział XVIII 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami, stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ 

Rozdział XIX 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
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1. Zgodnie z art. 180 ustawy, z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (dalej 

Pzp), wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie 

do Prezesa Izby w terminie wskazanym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 

czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 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. 

2. Zgodnie z art. 181 Pzp Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej 

z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej 

znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Rozdział XX 

Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego, na stronie 

internetowej www.mzkbp.pl. Niezależnie od tego o wyborze oferty zostaną 

powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 

c) Wybrany Wykonawca/Wykonawcy zostanie poinformowany pisemnie o terminie 

i miejscu podpisania umowy. 

Załączniki do SIWZ, stanowiące jej integralną część: 

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

• Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego dokumentu 

zamówienia JEDZ; 

• Załącznik nr 3 - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia („jednolity dokumentu JEDZ" w rozumieniu Rozdziału V pkt 1 SIWZ); 

• Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw; 

• Załącznik nr 5 - Wzór umowy; 

• Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 

 

 

http://www.mzkbp.pl/

