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Rozdział 1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Studziwodzka 37; 17-100 Bielsk Podlaski 
NIP: 543-020-04-31; REGON 000151696 
tel.: 85 7302923 ; faks:  85 7318210 
www.pkbielsk.pl 
e-mail: pk@pkbielsk.pl 
 
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej 
ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 

 strona internetowa Zamawiającego – www.pkbielsk.pl/ogłoszenia 

 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. 
oleju opałowego w ilości 250 m

3 
odpowiadającego warunkom technicznym normy  

PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 o następujących parametrach i wartościach: 

 wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 kJ/m
3
, 

 zawartość siarki nie większa niż 0,1%, 

 gęstość w 15°C nie większa niż 0,860 g/cm
3
, 

 temperatura płynięcia nie większa niż -20°C, 
2. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy przez cały okres obowiązywania umowy partiami w 

terminie maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub 
telefonicznie, do kotłowni olejowych: 
a) w budynkach należących do PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: 

 ul. Studziwodzkiej 37  

 ul. Dubicze 

 Stacja Wodociągowa przy ul. Norwida  
b) w budynkach administrowanych przez PK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim przy: 

 ul. Kleszczelowskiej 84A 

 ul. Sportowej 4A i 6 

 ul. Studziwodzkiej 35 

 ul. Białowieskiej 113D 

 ul. Poniatowskiego 2 
3. Objęta zamówieniem ilość 250 m

3
 oleju opałowego jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości oleju opałowego (do 40% wartości 
zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do 
przewidzenia warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość oleju opałowego z uwzględnieniem prawa 
opcji określona zostaje na 350 m

3
. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu 
(autocysternami) zaopatrzonymi w instalację pomiarową posiadające ważne świadectwa legalizacji 
liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie. 

5. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z póżn. zm.) 

6. Rozładunek oleju opałowego u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego 
koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych 
przez uprawnioną osobę. 

7. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo 
jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii oleju opałowego wydane przez upoważnione 
laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) 
zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.  

mailto:pk@pkbielsk.pl
http://www.pkbielsk.pl/
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8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest 
niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny 
koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu. 

9. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość maksymalną tj, 350 m
3
, natomiast ostateczna ilość 

dostarczonego oleju opałowego wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw. 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09.13.51.00-5  – Olej opałowy 

Rozdział 4. Oferty częściowe 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Rozdział 5. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział 6. Zamówienie uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t ze zm.) 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 
Zamawiającego i wymienionych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych 
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione 
warunki. 

3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
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4. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie 
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego  
z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego, o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wykazania braku podstaw do wykluczenia 
oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie 
oryginału lub ich kserokopii (odpisów) poświadczonych za zgodność przez uprawnione osoby: 

I. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg  Załącznika Nr 2 (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być 
podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu). 

 

2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

II. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg Załącznika Nr 4 (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez 
każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 
ich w postępowaniu). 
 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 
 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

 

III. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wg Załącznika Nr 3  - w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 
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ustawy Pzp. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich); 

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U.2013.231 ze zm.): 
1) Wykonawca zamiast dokumentów wymienionych w pkt II. 2-4 rozdziału 9 SIWZ, składa 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zmówienie. 
2) Dokumenty, o którym mowa w pkt IV.1 1) a) i c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt IV.1 1) b) 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem.  

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

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 

1 oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 musi złożyć w ofercie każdy z Wykonawców będący członkiem 
Konsorcjum/wspólnikiem spółki cywilnej. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej lub gdy z 
dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. 

2. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

VI. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do 
działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem).  

2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnieni tych zasobów nie ponosi winy. 
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3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował  zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy dany stosunek łączący 
Wykonawcę w tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
wymaga dokumentów dotyczących w szczególności:  

 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu 
zamówienia, 

 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
4. Udostępnienie Wykonawcy potencjału wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci wiąże się z 

udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia np. w formie podwykonawstwa, 
konsultacji, doradztwa. 
 

VII. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

Rozdział 10. Inne dokumenty 

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 
2. Pełnomocnictwo – tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 15 pkt. 4 i pkt. 5 SIWZ  
3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 9  
pkt VI SIWZ. 

Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem (na numer 
85 7318210) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: pk@pkbielsk.pl) pod warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.  

3. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru 
przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do 
Wykonawcy po wydrukowaniu potwierdzenia nadania faksu lub komunikatu poczty elektronicznej 
o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane".  

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o 
braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
ofertowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp), 
pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. 
 

Rozdział 12.    Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający wyśle do Wykonawców, którym 
przekazał SIWZ, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień 
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1. 
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4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.  

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia.  

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej.  

Rozdział 13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

inspektor ds. zamówień publicznych Anna Bazyluk  

Rozdział 14. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ze złożoną ofertą 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 którym 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 
przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

Rozdział 15. Sposób przygotowania oferty. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona wg lub na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono  
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

5. Oferty wspólne: 
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
b) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 5 lit. a musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
c) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencje itp. 

d) Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna być sporządzona 
zgodnie z SIWZ. 

e) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
f) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą co najmniej: 

 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z 
Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości, 

 solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 
przedmiotu zamówienia, 
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 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

 ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym także załączniki, były ponumerowane, a całość 

zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu. Wszelkie poprawki 
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 
ofertę. 

7. Do oferty załączone zostaną dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ wymienione  
w rozdziale 9 i 10 . 

8. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów  
w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty muszą 
być wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek 
część nie dotyczy wykonawcy wpisuje on – „nie dotyczy”.  

11. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z jej treścią. 
Kopertę należy zaadresować: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy  
(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)  
– dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 

Oferta na: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego”  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
(data i godzina) 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu do składania ofert. 

13. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian”, kopertę każdej 
„zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ..”. 

14. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia należy 
załączyć odpowiednie dokumenty (np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.  

15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 
16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
UWAGA. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. 
udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia ewentualnych dowodów. Samo zabezpieczenie 
informacji poprzez włączenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające do uzyskania przez Zamawiającego, że Wykonawca 
wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności. 

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę. 
18. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a) SIWZ można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej przedsiębiorstwa 
www.pkbielsk.pl/ogłoszenia, 

b) Przesłanie wykonawcom SIWZ nastąpi na ich pisemny wniosek w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wniosku za zaliczeniem pocztowym, 

c) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie 
Zamawiającego w pok.  Nr  16. 

 
Rozdział 16. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 
Bielsk Podlaski, pokój Nr 12 (sekretariat) 
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2. Termin złożenia ofert – do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 16 w dniu 29.10.2015 r.  o godz. 

10:10. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
7. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających 

oferty, których dotyczą te zmiany.  
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: 

a) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
b) cenę oferty, 
c) termin wykonania zamówienia, 
d) okres gwarancji, 
e) warunki płatności 

zawarte w ofertach. 
9. Informacje wymienione w pkt. 5 i 8 zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert. Informacje te zostaną przesłane na ich wniosek.  

Rozdział 17. Sposób obliczania ceny. 

1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty i składniki określone  
w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę konieczne do 
należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Cena 
oferty uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ. 

2. Ceną oferty jest wartość brutto zamówienia, wymieniona w Formularzu ofertowym.  
3. W ofercie należy podać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z tabelą 

zawartą na Formularzu ofertowym, tj. z wyszczególnieniem: 
a) Cena jednostkowa netto za 1 m

3 
u

 
producenta oleju opałowego na dzień 20.10.2015 r. 

b) Stała marża/opust oferowana/y przez Wykonawcę w stosunku do ceny producenta netto 1 m
3
 

oleju opałowego  
c) Cena netto 1m

3
 oleju opałowego po uwzględnieniu marży/opustu  

d) Podatek VAT (procentowo i kwotowo) 

e) Cena brutto 1 m
3
 oleju opałowego po uwzględnieniu marży/opustu

*  
f) Wartość brutto zamówienia  

4. Niezbędne jest podanie w formularzu ofertowym nazwy i strony internetowej producenta oleju 
opałowego. 

5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiajacy w celu oceny takiej 
oferty dolicza do pzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skłądając ofertę informuje Zamawiającego, cz 
ywybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując naazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował niżej podanym kryterium: 

Cena brutto = 100 % 
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Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: 

 najniższa cena brutto spośród ofert ważnych 
ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------------------ x 100pkt 

cena brutto oferty badanej 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, 
wyliczonych na podstawie powyższego wzoru. 

Rozdział 19. Wadium. 

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do 29.10.2015 r. do  godz. 10

00
 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.  
Nr 42, poz.275 z późn. zm.)  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
 Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

4. Postanowienia pkt 3. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 b) i e). 
5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom 

zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na 
rachunek Zamawiającego:  
Nr rachunku: 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437 
do godz. 10

00
 w  dniu otwarcia ofert. 

6. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty. 
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. Zwrot wadium następuje w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1 i 2  ustawy. 
9. Zwycięzca przetargu traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 

 odmówi podpisania umowy na warunkach, jakie wcześniej określił w ofercie, 
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy. 
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Rozdział 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
 

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadam ia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/, albo imię i nazwisko, siedzibę  

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy /firmy/, albo 
imiona i nazwiska, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.pkbielsk.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
Wybranemu Wykonawcy określi miejsce i termin podpisania umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pod rygorem 
stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 
przez niego wyznaczonym (przed podpisaniem umowy), ma obowiązek: 
a) wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę, 
b) przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie 

wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów, 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej 

SIWZ, dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin na 
uzupełnienie brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na 
ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie 
przepisy Pzp: 
a) możliwość zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1) (zatrzymanie wadium); 
b) możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty). 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców 
występujących wspólnie, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Rozdziale 15 pkt 5 f) SIWZ. 

Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% wartości zamówienia brutto. 
3. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 
5. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi bezspornie po 

otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

http://www.pkbielsk.pl/
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7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.   

8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), 
gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego” 
g) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 
trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń.  

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

Rozdział 23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treść zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy  
z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty faksem lub droga elektroniczną. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
określonego rozdziale 21 pkt. 1 SIWZ, jeżeli:  
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

3. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w  następujących przypadkach: 

a) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 
 w przypadku istotnego wzrostu cen oleju opałowego na rynkach hurtowych - Zamawiający 

zastrzega możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia przeznaczonego na 
realizację zamówienia, 

 zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe  
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy ww. zmiany będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

b) w zakresie zmiany zakresu umowy: 
 zmiana ilości oleju opałowego w przypadku wyłączenia kotłowni z eksploatacji lub 

rozwiązania umów na administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. 
 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość  
o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy. 
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5. Zmiany postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
postępowania o zamówienie publiczne. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony 
prawnej są: 

a) Odwołanie 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia, 
 odrzucenia oferty odwołującego. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.  

b) Skarga do sądu 
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy 
Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca 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 ustawy Pzp. 

Rozdział 25. Umowa ramowa. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział 26. Aukcja elektroniczna.  

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji 
elektronicznej. 

Rozdział 27. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcy. Przedmiotowe informacje należy wskazać w pkt V Formularza oferty. 

2. Jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał przy realizacji przedmiotu zamówienia 
Podwykonawców, wówczas nie uzupełnia pkt V Formularza oferty. 

3. W przypadku braku wskazania zakresu jaki zostanie powierzony podwykonawcom, Zamawiający 

uzna iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia samodzielnie. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Rozdział 28. Przynależność do grupy kapitałowej 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 j.t.) złożyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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2. Wykonawca składa oświadczenie (zawarte w formularzu oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ) o 
przynależności do grupy kapitałowej. 

3. w przypadku, gdy wykonawca złoży oświadczenie o tym, że należy do grupy kapitałowej, zgodnie  
z art. 24 ust 2d ustawy, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5, wg wzoru - Załącznik 3 do SIWZ. 

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - samodzielnie. 

UWAGA: Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U.2015.184 j.t.) przez: 
1. grupę kapitałową – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, 
2. przedsiębiorcę – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której 
mowa w art. 13 ustawy, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

3. przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub przedsiębiorcę 
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 
 

Rozdział 29. Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Wzór Formularza ofertowego 
Załącznik Nr 2 - Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp 
Załącznik Nr 3 - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust.1 Pzp 
Załącznik Nr 4 - Wzór Lista podmiotów należących do tej samej do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 5 - Projekt umowy 
  

Zatwierdził: 
 

WICEPREZES ZARZĄDU 
mgr inż. Daniel Trofimiuk 

 
 


