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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
o wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY GMINY RUSIEC  

W 2017 ROKU 

 
 
 
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Dane Zamawiającego:  

Nazwa podmiotu: Gmina Rusiec 

Adres: ul. Wieluńska 35, 97 – 438 Rusiec 

tel.: 43 676 60 11 

fax: 43 6766290 

e-mail: gmina@rusiec.pl  

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą przetargową dla zamówień  

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Wspólny Słownik zamówień CPV 

09132100-4 – benzyna bezołowiowa 

09134100-8 – olej napędowy 
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3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, 

2) Strona internetowa Zamawiającego, 

3) tablica ogłoszeń Zamawiającego 

 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec  

i jednostek organizacyjnych w ilości i rodzaju w litrach na rok: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu: 

ON – 20 000 litrów 

Pb 95 – 500 litrów 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy: 

ON – 5 000 litrów 

Pb 95 – 1 000 litrów 

Pb 98 – 500 litrów 

Urząd Gminy: 

ON – 12 000 litrów 

Pb 95 – 500 litrów 

Pb 98 – 500 litrów 

2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Gmina Rusiec działa w imieniu własnym oraz na podstawie 

podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego),  

w imieniu niżej wymienionych jednostek: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, 

2) Ochotnicza Straż Pożarna Rusiec, 

3) Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębice, 

4) Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wiązowa, 

5) Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandrów, 

6) Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Rusiecka. 

3. Okres trwania zamówienia od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. 
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4. Dostawa paliwa będzie realizowana sukcesywnie w formie indywidualnego 

tankowania uprawnionych pojazdów przez 7 dni w tygodniu, w święta oraz przez 

24 godziny na dobę. 

5. Podane przez Zamawiającego ilości paliw są założone wstępnie (ilość szacunkowa 

ustalona na podstawie zużycia w 2016 roku). 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada  

za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez  

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda 

decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania 

roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania  

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

8. Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wydaną  

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1059 z późn. zm). 

9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem Wykonawcy. 

10. Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz pojazdów, 

które będą tankowane w stacji paliw wraz z wykazem osób upoważnionych  

do dokonywania czynności tankowania zbiorników pojazdów. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny 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) . 

13. Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakości paliw na każde żądanie 

Zamawiającego. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wykazu pojazdów 

w przypadku włączenia do eksploatacji dodatkowych pojazdów. 

15. Z uwagi na fakt, iż tankowanie pojazdów odbywać się będzie bezpośrednio  

do zbiorników pojazdów, odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie 

może być większa niż 8 km. 

ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa na dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2017 r. zostanie 

zawarta na czas określony od 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. 

 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1 . Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

    zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień  

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów .  

Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca   

przedstawi koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.). 

2.2.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę 

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi  

na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

2.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej: 
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę 

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi  

na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków określonych w rozdziale  4  ust. 2, winien spełniać, co najmniej 

jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie. 

4. Warunek określony w rozdziale 4  ust. 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców 

samodzielnie. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1  pkt 12-23 ustawy. 

6. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust.1 pkt 23 

ustawy). 

7. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się 

dwuetapowo. 

7.1. Etap I  - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się 

na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie 

art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik  nr 2  

i załącznik nr 3 do SIWZ); 

7.2. Etap II – ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to 

potwierdzających. Ocenie na tym etapie może podlegać (będzie) wyłącznie 
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oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może 

wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty  są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

9. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. 

 

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:  

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

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

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

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615); 

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

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  
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co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych  

w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

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

            chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego  

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

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

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

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

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia;  

5. wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 

ustawy Pzp; 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody  

za wystarczające. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (załącznik nr 2 i załącznik nr 3  

do SIWZ) 

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

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do 

SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych 

lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia należy przedłożyć: 

1) 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; 

2) 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; 

3) odpisu 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; 

4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. 

ppkt 1) – 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

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

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5) 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 wpkt 3.2., ppkt 1) – 3), 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. Przepis pkt 3.2., ppkt 4, lit. a) i b) stosuje się. 

3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, należy przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotów,  

na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

(załącznik nr 4 do SIWZ). 

3.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
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wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

3.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 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 informatyzacji 

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

1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu,  

z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 

oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

3.6. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem 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 dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub  

w formie elektronicznej. 
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3.7. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych 

przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku. 

3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  

na język polski. 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi 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 w tym celu 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. 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 rozdziale V niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się  

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa 

także wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w rozdziale VI, pkt. 1 SIWZ, dla 

każdego z tych podmiotów. 

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) 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. 

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 tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ. 
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ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których   

       wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  

       Podwykonawców. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony dokument 

”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,  

o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 

 
ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
UDZIELENIE ZAMOWIENIA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału”, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, 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. 

 
ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWIANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI 
 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
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komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

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

Urząd Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

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

6. Wykonawca może złożyć na piśmie do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści 

niniejszej Specyfikacji. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego 

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

składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono Specyfikację bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w rozdziale X  pkt 6. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści niniejszej Specyfikacji. (art. 38 ust. 3). 

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 
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internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 

internetowej. (art. 38 ust. 4). 

11. Jeżeli zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą  

do zmian w treści ogłoszenia i w wyniku tych zmian niezbędny jest dodatkowy czas 

na przygotowanie ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz 

poinformuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz 

zamieści informację na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert 

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  którym mowa w ust. 6. 

12. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się  

z Wykonawcami są: 

  1)  Jagoda Olejnik – Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 43 67 66 011 –  

    wew. 214  

 2)  Monika Pawlak – Inspektor ds. kadr i Rady Gminy, tel. 43 67 66 011 – wew. 235  

       – sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIII. ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  

I CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania 

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

składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może na piśmie przedłużyć termin związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania z 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. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
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niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 

uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

załącznik do niniejszej  SIWZ. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

9. Walutą rozliczeń finansowych jest PLN.  

10. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone  

w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną  

w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 

oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. 

Pozostałe strony mogą być parafowane. 

11. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 

uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględniane.  

13. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 

oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 

„Oferta na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2017 roku NIE 

OTWIERAĆ przed dniem 16.01.2017 r. godz. 10:30”. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany  
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w rozdziale XVIII pkt 13 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

15. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż  

w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz  

z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych 

w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 

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

Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVIX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 

35, 97-438 Rusiec w pokoju nr 16 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 16.01.2017 r. do godziny 10:00. 

 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub 

za pośrednictwem posłańca.  

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.01.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec – pokój nr 3. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)oraz adresy Wykonawców, 

których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania 

zamówienia,  i odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego,  

warunki płatności.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i odległości stacji paliw Wykonawcy  

od siedziby Zamawiającego  

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa  

w rozdziale XVIX ust. 3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

(art. 24 ust. 11) 

 

ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1.  W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

4. 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. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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ROZDZIAŁ XXI. RAŻĄCO NISKA CENA 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie (art. 90 ust. 1): 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. 

Nr 2015 r., poz. 2008 z póź. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art. 90 ust 1 pkt 3, 

4, 5) 

2. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: (art. 90 

ust. 1 pkt 5 ppkt 1a) 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się  

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika  

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;   

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
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3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa  

na wykonawcy.  

(art. 90 ust. 2) 

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub, jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  (art. 90 ust. 3) 

 

ROZDZIAŁ XXII. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT 

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i ich wagą: 

Kryteria ocen oferty Wykonawcy 

L.p. Kryterium Waga [%] 

1. Cena przedmiotu zamówienia tj. oferowana stała kwota 

upustu od ceny dnia 

60 

2. Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego 40 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa 

jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów 

uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów  

w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg 

następujących zasad: 

3.1 .  Kryterium “cena przedmiotu zamówienia tj. oferowana stała kwota upustu 

od ceny   dnia”: 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

L.p.u 
Wartość upustu oferty badanej  

                                 -------------------------------------------     x waga kryterium 
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Wartość najwyższego upustu 

L.p.u  - liczba punktów w kryterium cena przedmiotu zamówienia. 

3.2. Kryterium „Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego”: 

            Punkty za kryterium przyznawane będą na poniższych zasadach: 

            - 40 punktów – odległość stacji paliw od 0 – 4 km; 

            -   0 punktów – odległość stacji paliw od 4,1 – 8 km; 

     L.p.o  - liczba punktów w kryterium odległości stacji paliw od siedziby Zamawiającego. 

3.3. Łączna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca w ww. kryteriach      

  będzie obliczone wg poniższego wzoru: 

L = L.p.u  + L.p.o   

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty Zamawiający uzna  

ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  

z zastrzeżeniem pkt 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ XXIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy 

Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.rusiec.pl informacje, o których 

mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  

i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ XXV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

ROZDZIAŁ XXVI. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz.831, poz. 996, poz. 1020). 

 

                  Zatwierdzono w dniu: 

            09.01.2017 r. 

 

                  Dariusz Woźniak 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Wzór oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 3 do SIWZ). 

4. Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4). 

5. Projekt umowy (załącznik nr 5) 
6. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6) 


