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I. Nazwa oraz adres zamawiającego  
 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.  
ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka  
KRS: 0000485337 
NIP: 5981632155 
REGON: 081173810 
http://zukcybinka.pl      e-mail: biuro@zukcybinka.pl     tel. 68 391 13 61, 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego (dostawa o wartości poniżej 221 000 euro), zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów służbowych - 
samochodów, ciągników rolniczych oraz sprzętu silnikowego), tj. benzyny 
bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla 
Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. na stacji lub stacjach paliw 
Wykonawcy.  

2. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zakup odpowiednio: 
1) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 6 000 litrów, 
2) oleju napędowego w ilości 170 000 litrów. 

Wskazane przewidywane ilości paliw są ilością szacunkową w celu określenia 
wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego 
wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej 
ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy 
brutto (wartość finansowania zamówienia). 

3. Warunki dostawy paliwa: 
1) tankowanie do zbiorników pojazdów/sprzętu Zamawiającego, 
2) tankowanie do kanistrów dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie 
paliwa na stacji paliw w miejscowości Cybinka. Dostawa paliw płynnych będzie 
realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców 
poszczególnych pojazdów (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz 
operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliw: benzyny bezołowiowej 
Pb 95 oraz oleju napędowego na całodobowych stacjach paliw w dni powszednie, 
niedziele i święta, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca winien jest 
dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy 
zastosowaniu kart paliwowych. 

5. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów i sprzętu polegać będzie na: 
1) bezgotówkowej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego, która musi umożliwić 

prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych 
pojazdów i sprzętu silnikowego z podaniem: 
a) daty i godziny tankowania, 
b) rodzaj zakupionego paliwa, 
c) ilość i cenę zakupionego paliwa, 
d) kwotę upustu, 

http://zukcybinka.pl/
mailto:biuro@zukcybinka.pl
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e) numeru rejestracyjnego pojazdu lub nazwy sprzętu silnikowego w oparciu o 
wydane przez Wykonawcę karty paliwowe, 

f) czytelny podpis pobierającego lub inny sposób identyfikacji osoby pobierającej. 
2) rozliczaniu zawartych transakcji prawidłowo sporządzonymi fakturami VAT nie 

częściej niż raz w tygodniu, z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty 
wystawienia faktury, przy czym faktura Vat musi być dostarczona Zamawiającemu na 
min. 7 dni przed terminem płatności. 

6. Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

7. Wykonawca musi posiadać stację/stacje paliw spełniające wymogi przewidziane 
przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 
listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1853 z późn. zm.). 

8. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 

09100000-0 paliwa,  
09132100-4 benzyna bezołowiowa  
09134100-1 olej napędowy 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielania zamówień uzupełniających ani wariantowych. 

 

 
 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia  
 

 

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 5   

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  

 w ogłoszeniu o zamówieniu. 
2) nie podlegają wykluczeniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję 
uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi (paliw objętych przedmiotem zamówienia) wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie  
z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 

 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 
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oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z 
Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 
 

3. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy. 

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość 
składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę 
cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę  
i załączą do oferty umowę spółki cywilnej. 

2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę  
i załączą do oferty umowę spółki cywilnej; 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać  
albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców  
lub pełnomocnika wykonawcy, jeśli został ustanowiony), 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą 
złożyć łącznie, pod warunkiem, że oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu 
wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również 
złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie, 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. 

 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 
musi wyraźnie w Oświadczeniu załączonym do oferty wskazać, jaką część (zakres 
zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmy tych 
podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio Załącznik Nr 2 - 
Oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” 
lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza 
niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 
siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Przed przystąpieniem do 
wykonywania zamówienia Wykonawca obowiązany jest podać nazwy lub imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. 

 

6. W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 2 
niniejszego Rozdziału SIWZ, Wykonawca w odniesieniu do całego zamówienia, lub 
jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że 
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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. 
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale. 
1) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga aby z przedłożonego zobowiązania 
lub innych dokumentów wynikał w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia, odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów,  
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego jest obowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, pod warunkiem wykazania zdolności 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w stopniu 
wymaganym w trakcie postępowania. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, przewiduje możliwość najpierw 
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 
 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH 
WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
 

1) Oświadczenia Wykonawcy: 
a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, które 
zawiera: 

i. informację stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

ii. informację o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,  

iii. informację o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia  
z podwykonawców. 

 

2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  
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a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie  
z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania 
oferty i zawarcia umowy.  

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów 
występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z 
art. 23 ustawy). 

Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca,  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
 

UWAGA 1: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia 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. 
 

UWAGA 2: 
 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca  
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - art. 22d ustawy. 
 

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE  
DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: 
 

1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony  
na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.zukcybinka.pl) wykaz 
złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w 
załączniku Nr 2 do SIWZ. 

 

3. WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA,  
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ W TERMINIE 
WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, AKTUALNE 
NA DZIEŃ ICH SKŁADANIA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 
 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert. 
 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

b) 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 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem składania ofert. 
 

 

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
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) 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. 

c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert. 

 

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, 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; 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
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) 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. 
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c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert. 

4) Aktualną koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (paliw objętych przedmiotem zamówienia)  
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
 

 VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami 

 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem 
innych pkt niniejszego Rozdziału, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek 
przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka,  
faks: 68 391 13 61, e-mail: biuro@zukcybinka.pl 

2. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ustawy  
do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw 
lub do udzielenia wyjaśnień - oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa lub 
wyjaśnienia należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej,  
o ile z treści wezwania nie wynika inaczej. 

3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. 

4. Dokumenty inne niż określone powyżej w pkt. 3 muszą być złożone w formie 
pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
 

 w zakresie spraw formalnych: 
 

Martin Szmelenberg – Kierownik Działu Usług Komunalnych (tel. 68 391 13 84) 
 

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
  
 

IX. Termin związania ofertą 
 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 
 

mailto:biuro@zukcybinka.pl
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X. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

 
 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta powinna być złożona w formie 
pisemnej, sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub 
czytelnie pismem odręcznym, na formularzu oferty wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej 
następująco:  
 

 

Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. 
ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka 

 

  Oferta –  Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej 
– nie otwierać przed dniem 2 lutego 2018 r. godz.1030 

 

 
Do oferty należy dołączyć: 
 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1                   
do SIWZ. 

2) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ, 
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z innych przedłożonych 

dokumentów, 
 

Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, parafowane oraz 
spięte w sposób trwały. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty i 
oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę posiadającą pisemne 
pełnomocnictwo, a przypadku wykonawców występujących wspólnie - przez 
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Ewentualne poprawki muszą być zaparafowane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy.  
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Fakt wycofania oferty wykonawca powinien potwierdzić zamawiającemu pisemnie. 
Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej.         
W przypadku złożenia przez wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) na kopercie należy umieścić dodatkowy 
dopisek „kompletna oferta zamienna”. W przypadku, gdy wykonawca chce wykorzystać 
część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, powinien w ofercie zamiennej 
złożyć wszystkie dokumenty, których treść ulega zamianie oraz spis dokumentów oferty 
pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Na kopercie należy 
umieścić dodatkowy dopisek „oferta zamienna – uzupełnienia”. 
Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawniane informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503) jeżeli 
Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa - 
tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 
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Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego z wnioskiem. 
 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

 

Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 1000 pocztą lub osobiście  
w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. 
Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka) na parterze w sekretariacie (godziny otwarcia zakładu: 
poniedziałek - piątek 700 – 1500). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2018 r.  
o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego – Biuro Prezesa Zarządu. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający                      
przekaże wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć                  
na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny i okresów gwarancji zawartych w ofertach. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia oraz pozostałych informacji w zakresie 

kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.  
 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

 

1. Wykonawca poda cenę netto zakupu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95 
obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu ogłoszenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego tj. 24 stycznia 2018 r., oraz zaproponuje 
ewentualny stały kwotowy upust (który będzie niezmienny w okresie realizacji 
zamówienia).  

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku 
VAT – jeżeli występuje.  

3. Nie dopuszcza się wariantowości cen.  
4. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone mogą być wyłącznie w 

walucie polskiej.  
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując:  

 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania,  

 wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

 

1. Kryterium oceny ofert jest:  cena oferty (C)  - 100 % 
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2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

1) Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru: 
 

  Cena oferty najniższej  
           C = ---------------------------------  x 100 x W        (W – waga kryterium  100 %)  

  Cena oferty badanej  
  

Ilość punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do 
jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub 
wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół. 
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt. 

 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a 
ustawy). 

 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione                  
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

 

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących 
formalności: 
1. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, 

którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 
 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
 
 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy        
w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. Do treści umowy zostaną wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron,   
w szczególności warunki wykonania i odbioru dostawy samochodu oraz warunki 
płatności.  

2. Istotne postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3  
do SIWZ. 

3. Warunki dokonania zmian umowy określono w projekcie umowy, stanowiący załącznik 
Nr 3 do SIWZ 

Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego 
obowiązek. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

 

1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują 
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dział VI, art. 179 - art. 198 
ustawy. 

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do: 
1) odwołania wyłącznie wobec czynności: 
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a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) skargi do sądu. 
 

 

XVIII. Informacje uzupełniające  
 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie 
internetowej. 

4. Zasady udostępniania dokumentów: 
 

1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
2) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

3) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w 
szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający 
poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

5) Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników zamawiający ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia            
lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa 
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wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami  
udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt 3. 

6) Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.                  
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępni 
oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym,                  
nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.  
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy. 
    

 Zatwierdził 

  

      Prezes Zarządu 
 

                       Patryk Rudziński  

  


