
 
 
Przeworska Gospodarka Komunalna  
Sp. z o. o. 
 

Znak sprawy: ZP/12/2016 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia publicznego dokonywanego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na: 

 

„Dostawę oleju napędowego dla PGK Przeworsk Sp. z o. o” 

 

Termin składania ofert: 13.12.2016 r. godz. 1000 

Termin otwarcia ofert: 13.12.2016 r. godz. 1015 

 

 

Podstawa prawa: 

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2016 r. 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 831 z póź. zm.) zwana dalej „ustawą”. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy) o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 05.12.2016 r. 

Prezes Zarządu 

mgr inż. Krzysztof Ożóg.



 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Przeworska Gospodarka Komunalna  Sp. z o.o.  

Adres do korespondencji; Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk  

Numer faksu; 16 648 73 25, 

Numer telefonu; 16 648 82 36, 

Adres strony internetowej; pgk-przeworsk.pl, 

E-mail; pgk-przeworsk@home.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 

o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 70 m3 dla 

Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Jest to sukcesywna dostawa 

z zapełnieniem: jednego zbiornika naziemnego o poj. 5 m3 (średnica króćca 

wlewowego 2”), znajdującego się na bazie przy  ul. Głęboka 5 w Przeworsku. Dostawy 

powinny być wykonywane partiami w ilościach nie większych niż 4 m3 jednorazowo. 

2. Dostawa do zbiornika odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz 

legalizowanym przepływomierzem  wyposażonym w drukarkę drukującą dokument 

który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa. 

4. Zamawiający wymaga, aby olej będący przedmiotem dostawy posiadał świadectwo 

jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające 

parametry jakościowe oferowanego paliwa – dostarczone do każdej dostawy. 

5. Olej napędowy zimowy musi spełniać co najmniej poniższe wymogi. 



 

Lp. Właściwość Jednostka Min Max 
1 Gęstość w temp. 15  º C kg / m3 820 845 
2 Temperatura zapłonu º C powyżej 55  
3 Zawartość siarki mg/kg - 10 
4 Lepkość w temp. 40 º C mm2/s 2,00 4.50 
5 Temp. zablokowania zimnego filtra w 

przypadku oleju napędowego zimowego 
º C Nie wyższa niż 

– 20 * 
6 Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24 
7 Zawartość wody mg/kg - 200 

* dot. oleju napędowego w okresie zimowym 

6. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, według zamówień składanych 

każdorazowo przez Zamawiającego faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie za 

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

7. Wykonawca dostarczy zamówioną ilość paliwa w terminie do 24 godz. od otrzymania 

zamówienia. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach 700-1300. 

8. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia tj. braku możliwości przewidzenia 

dokładnego zakresu ilościowego, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilość 

orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej lub większej ilości 

oleju napędowego niż szacowana w opisie przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości paliwa, 

określonej w opisie przedmiotu zamówienia, ani żądać jakichkolwiek roszczeń 

finansowych z tego tytułu. 

10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie 

faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 

11. Rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowało będzie zgodnie ze wskazaniem 

legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej 

(15°C). 

12. W przypadku dostarczenia paliwa w ilości większej niż zamówiona, gdy nastąpi 

przelanie zbiorników odpowiedzialność za usunięcie szkód oraz inne koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca. 

13. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.12.2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.2013.1058 j.t ).  



 

14. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik Nr. 3 do SIWZ.  

15. Nazwa i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV): 09134100-8 – olej napędowy  

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

 

Rozpoczęcie; od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2017 do 

31.12.2017 r. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, według zapotrzebowań 

cząstkowych składanych każdorazowo przez Zamawiającego faksem, drogą 

elektroniczną lub telefonicznie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

 

V. Warunki, których spełnienie wymagane jest od wykonawców 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i z art. 24 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 

o której mowa w art 32 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 

1997 (tj. Dz. U. 2012. 1059 z późn. zm.). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie 



 

co najmniej dwie dostawy oleju napędowego (w ramach jednej umowy, 

kontraktu) w ilości min. 4 m3 każda dostawa oraz załączy dowody, czy zostały 

wykonane należycie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawcy wykazują łącznie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, do oferty należy 

złożyć: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 1, 

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. Nr 2. 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie 

podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania 

podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy, 

 

2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekażą 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru 

na załączniku nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, złoży 



 

następujące dokumenty: 

a) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, 

b) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. c) w okresie 

ostatnich trzech 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 zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem 

terminu składania ofert – wg wzoru na załączniku nr 7, 

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

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 



 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3. lit. c) – h): 

1) lit. c) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego 

rejestru, inny równoważny 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; wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) lit. d) – e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w który, 

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; wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

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



 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 5 SIWZ, 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. 

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 3. lit. c) SIWZ, składa dokument, o którym mowa 

w pkt 5. ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni 

zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których 

Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 

Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany 

dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie 

zobowiązany do jego przedłożenia. 

 

VII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć 

wykonanie części zmówienia podwykonawcom 



 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

2. 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 – wg wzoru na załączniku nr 8. Niniejsze zobowiązanie podmiotów 

trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty 

w oryginale. 

6. Zamawiający oceni, 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 zbada, 

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

24 ust. 1 pkt 13 – 22. 

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

podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

8. 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 wraz z ofertą składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 



 

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3. 

c) – h) SIWZ. 

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy. 

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia zał. Nr 1 oraz zał. Nr. 2, 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 postepowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 



 

mowa w rozdz. VI pkt 3, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 3 a)-b) składa 

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 3 c)-h) składa każdy 

z nich. 

 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: 

Sowa Andrzej   - w zakresie przedmiotu zamówienia 

Adam Buja - w zakresie procedury przetargowej 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej 

na adres e-mail: pgk-przeworsk@home.pl; fax 16 6487325. Zamawiający przekazuje 

informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z zastrzeżeniem pkt. 3. 

zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty, oświadczeń o spełnianiu 

warunków udziału i nie wykluczeniu, dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 

lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Pl. Mickiewicza 8, 37–200 Przeworsk. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na 

pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 

zapoznanie się z treścią pisma. 



 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie; 

pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 

i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A . 50 1240 2597 1111 0000 3164 3209 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku,  

Plac Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk 

oznaczając przelew: Wadium do przetargu nr tytuł: Nr ZP/12/2016 

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 

ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy 

na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty 

prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz 

– oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

5. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 



 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

7. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa art. 46 ust. 1 do 5 

ustawy PZP. 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ 

i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień 

 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 



 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – pgk-przeworsk.pl. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1.  Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. 

2. Do OFERTY należy dołączyć dokumenty: 

1) Formularz cenowy wg zał. Nr 4, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 1, 

3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. Nr 2. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie 

w trybie art. 23 ustawy, 

3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane przez Wykonawcę 

i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art.22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w 

oryginale. 

4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 3 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 



 

5.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

7. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 3 i 4 SIWZ, uważa się oświadczenie lub 

dokument złożone w formie pisemnej. 

8.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

9.  Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

14. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych 

załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

15. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 



 

 

16. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej na adres: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Plac 

Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk.  

Ponadto na kopercie należy umieścić: nazwę i adres wykonawcy, napis: Oferta na: 

Dostawę  o leju napędowego d la PGK -  Przeworsk Sp.  z o .  o  „Nie 

otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

 

17. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie 

określonej w pkt. 16, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

 

18. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę 

poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod 

warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

20. Wszelkie 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 ze zm.), które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

winny być oznaczone napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” oraz spięte w sposób 

pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

21. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; Przeworska Gospodarka Komunalna  

Sp. z o.o.  Plac Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk w sekretariacie pokój 1, w terminie 

do dnia 13.12.2016 r. do godz. 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:00 

do 15:00.  

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją na 

zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – świetlica (II piętro) w dniu 

13.12.2016 r. godz.10:15. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką 

kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: nazwę i adres Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana oraz cenę oferty.  

6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://pgk-przeworsk.pl/ informacje dotyczące:  

 kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

 firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny  

 

1. Cenę oferty wykonawca oblicza poprzez wypełnienie formularza cenowego (zał. Nr 4) 

i wpisanie wartości z kolumny nr 7 do formularza OFERTA (zał. Nr 5).  

2. „Wartość netto po uwzględnieniu upustu wykonawcy” stanowić będzie cenę oferty do 

porównania z cenami innych ofert.  

3. Upust Wykonawcy wyrażony w procentach będzie wielkością stałą przez cały okres 

obowiązywania umowy.  



 

 

4. Całkowita cena netto powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje 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, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7. Zamawiający informuje, że nie korzysta ze zwolnienia płacenia akcyzy. 

 

 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty; omyłki 

pisarskie i rachunkowe; termin zawarcia umowy  

 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:  

1) Cena – 100%  

2. Sposób oceny ofert: kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według 

następującego wzoru; Cena = najniższa cena oferty/badana cena oferty x 100  Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (max. 

100). 

3. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.  



 

 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

będzie do zawarcia umowy w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 1 lub ust. 2 

pkt. 1) lit. a ustawy Pzp.  

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał 

się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania.  

 

XVII.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

podmiotów. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, 

wzór umowy 

 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne 

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy do treści 

oferty w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 



 

 

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują 

przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych. 

 

XXI. Załączniki: 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3. Wzór umowy 

4. Formularz cenowy. 

5. Formularz oferty  

6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej  

7. Wykaz dostaw  

8. Wzór zobowiązania osób trzecich  

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 
...............................................  
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 


