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I. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim  

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5,  

KRS: 0000157104, NIP 5380002863, REGON: 030087390 

 

Nr telefonu: +48 (83) 352 61 01, nr faxu: +48 (83) 352 61 01 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukradzyn.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.pukradzyn.pl  

 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

III. Użyte określenia: 
1. „Zamawiający” – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 

2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 

3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

5. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w punkcie IV SIWZ. 

6. „Oferent” – Wykonawca, który ubiega się o realizację Zamówienia i złoży ofertę na jego 

wykonanie. 

7. „Wykonawca” – Oferent, którego oferta została wybrana do realizacji. 

 

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia 
IV.1    Wymagania podstawowe: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dostawa oleju napędowego  

w gatunkach: standard i zimowym, spełniającego normę PN-EN 590 (lub równoważną)  

do zbiornika magazynującego paliwo, znajdującego się w Radzyniu Podlaskim przy  

ul. Zaródki 7 – 9 i ul. Partyzantów w ilości:  

- Minimalnej: około 150.000 litrów  

- Objętej prawem opcji: około dodatkowo 50.000 litrów.  

a. W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup:  

 około 130 000 litrów ON w gatunku letnim,  

 około 20 000 litrów ON w gatunku zimowym.  

b. W zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup:  

 około 37 500 litrów ON w gatunku letnim,  

 około 12 500 litrów ON w gatunku zimowym. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub  

w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego 

bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający 

przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach 

realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego 

może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  

mailto:sekretariat@pukradzyn.pl
http://www.pukradzyn.pl/
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W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji 

obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 

wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa 

opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania 

maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie paliwa w ilości przekraczającej prawo 

opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.  

O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie 

oświadczenia woli. 

 

IV.2.   Wymagania dodatkowe: 

 

1. Jakość dostarczonego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym  

w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) 

2. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego olej 

napędowy auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu 

paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.). Auto – 

cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa  

do zbiornika magazynującego olej napędowy, który posiada Zamawiający.  

3. Zamawiający dysponuje zbiornikiem magazynującym olej napędowy w ilości 1 szt.  

o pojemności 5 000 litrów. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca 

realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty 

przemieszczania oleju napędowego ze środka transportu do zbiornika magazynującego 

Zamawiającego. 

5. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się na każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania 

przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy od poniedziałku do 

piątku w godzinach od godziny 7:00 do godziny 15:00 za pośrednictwem faksu, poczty 

elektronicznej lub telefonu, za potwierdzeniem ich otrzymania przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować dostawę objętą zgłoszeniem Zamawiającego 

w terminie do 12 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia (od poniedziałku do piątku),  

w godzinach pracy zakładu Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości 

dostarczanej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać 

podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania 

badań. 

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby złożył u zamawiającego najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy weksel in blanco w wysokości 1 mln złotych jako zabezpieczenie 

ewentualnej odpowiedzialności solidarnej kupującego za zaległości podatkowe sprzedawcy. 

8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców. 

9. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania umowy. 
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10. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień 31 grudnia 2021 r. lub do 

wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji – cokolwiek nastąpi wcześniej. 

11. Po dacie 31 grudnia 2021 r., w przypadku nie zrealizowania całego zakresu przedmiotu 

umowy, umowa wygasa. 

 

 

V. Termin realizacji zamówienia 
Realizacja całości zamówienia odbędzie się w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  

31 grudnia 2021 r. 

 

VI. Instrukcja dla Oferentów 
VI.1 Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu  

o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 

ust. 12 ustawy). 

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

pkt 16–20 ustawy, 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. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję  

na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym - koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym). 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

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

o których mowa w pkt VI.1. 2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt VI.1. 4. 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
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1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia;  

-  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5) 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. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w pkt VI.1. 2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

7) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

-  którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt VI.1. 2, 

-  którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 

ust. 1 pkt 13-23 ustawy, 

-  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

 

VI.2 Opis przygotowania oferty 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim pismem 

komputerowym lub maszynowym lub inną trwałą techniką, zgodnie z wzorami formularzy, 

gdy takie są dołączone do niniejszej Specyfikacji. Dopuszcza się przygotowanie oferty bez 

korzystania z udostępnionych formularzy, pod warunkiem że przedłożone dokumenty 

zawierać będą wszystkie informacje zawarte w formularzu. 

2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, ilość stron wpisana 

do formularza oferty, przy czym numerowania nie wymagają strony nie zawierające 

żadnych treści. Zaleca się trwałe spięcie całej oferty wraz z załącznikami. 
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3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych  

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Oferenta wg. obowiązujących przepisów. 

4. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest dostarczenie tłumaczenia  

na język polski. Odpowiedzialność za prawidłowość tłumaczenia i wypływające z tego 

konsekwencje leży po stronie Oferenta. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli  

w imieniu Oferenta zgodnie zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednich rejestrach 

lub pełnomocników upoważnionych do występowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo do 

podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile takie pełnomocnictwo nie wynika  

z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta może 

być doręczone w dniu otwarcia ofert. 

6. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oferta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby wskazane w oświadczeniu członków konsorcjum. 

7. Oferenci występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 

zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 

zakres jego umocowania. Powyższy dokument powinien być podpisany przez wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać 

złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 

rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument 

pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja kierowana 

będzie wyłącznie do pełnomocnika. 

8. Wszystkie poprawki lub wpisy w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. 

9. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (wzór 

formularza ofertowego określa sposób tego zapisu – Załącznik nr 1 do SIWZ),  

a dodatkowo należy wypełnić tabelę stanowiącą podstawę do wyliczenia ceny oferty. 

10. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena 

wyrażona słownie. 

11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Oferent. 

12. Każdy Oferent może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę. 

13. W przypadku składania oferty przez konsorcjum członkowie konsorcjum nie mogą 

występować jako członek innego konsorcjum, grupy kapitałowej uczestniczącej  

w postępowaniu lub też składać oferty samodzielnie. 

14. W przypadku składania oferty przez grupę kapitałową członkowie tej grupy mogą złożyć 

ofertę samodzielnie o ile wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 

15. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie złożone oferty 

podlegają odrzuceniu. 

16. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 13 lub nie możności wykazania spełnienia 

warunku opisanego w pkt 14, traktuje się, że Oferent złożył więcej niż jedną ofertę i oferty 

wszystkich konsorcjów jak też indywidualne, złożone przez uczestnika konsorcjum lub 

członka grupy kapitałowej odrzuca się; 

17. Oferent w treści oferty może zastrzec, które zamieszczone w niej informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i nie podlegają udostępnieniu innym uczestnikom postępowania przetargowego. 
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VI.3 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Obliczona cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

dostawy oleju napędowego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

stawki i wartości podatku VAT. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Cena oleju napędowego winna być wyliczona według następujących zasad:  

Cena ofertowa będzie wynosiła:  

(A - B) x C = CENA OFERTOWA  

 
A - cena hurtowa jednostkowa netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z cennikiem 

sprzedaży paliw płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, na dzień 11.12.2020 r.  

B - upust wykonawcy od ceny A wyrażony w zł  

C - ilość danego rodzaju paliwa. 

 

4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do ujmowania na fakturze 

ceny hurtowej jednostkowej netto danego rodzaju paliwa, zgodnie z cennikiem sprzedaży 

paliw płynnych PKN ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym  

w dniu dostawy paliwa do Zamawiającego, pomniejszonej o udzielony upust wyrażony w zł 

(B) i powiększonej o podatek od towarów i usług VAT. 

5. Podana przez wykonawcę w Formularzu oferty wysokość upustu wyrażona w złotych od 

ceny hurtowej jednostkowej netto, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN 

ORLEN, zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy paliwa - 

nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. 

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

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

VI.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Oferenci 

1. Dokumenty składane wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

do SIWZ przez wszystkich Oferentów: 

1) W celu wykazania, że w stosunku do Oferenta brak jest podstaw do wykluczenia  

oraz, że spełnione zostały wszystkie warunki udziału w postępowaniu, do oferty 

należy załączyć Oświadczenia wstępne, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

2) W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Oświadczenia z ppkt.1) powinien złożyć każdy z Oferentów oddzielnie.  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów obligatoryjnie 

zamieszcza stosowną informację w przeznaczonej do tego części oświadczenia. 

Informacja ta wskazuje na brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. 

4) Wykonawca dołącza zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy polega się 

na zasobach lub sytuacjach takiego podmiotu.   

2. Dokumenty które należy złożyć po wyznaczonym terminie po otwarciu ofert: 

1) Oferent, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej stosownych 

informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Oferent 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Oferentem nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, 

aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) 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; 

2) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych  

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibie lub 

miejsce zamieszkania. Dokument ma potwierdzać, że Wykonawca posiada 

aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - aktualną koncesję 

na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym). 

3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 

polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

4) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu 

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu; 

 

VI.5 Suplement do oświadczeń i dokumentów dostarczanych przez Oferentów 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.4. 3. 1) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli  

w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w niniejszym pkt 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. Terminy określone w 

niniejszym pkt stosuje się. 

2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt VI.4. 1. SIWZ, oświadczeń 

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

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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3. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, 

o którym mowa w pkt VI.1. 5. 1) i VI.1. 5. 4) należy złożyć w formie oryginału. 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w części VI.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  

w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 

wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt VI.2. 5 i VI.2. 7. w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

 

VI.6 Wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

 

VI.7 Termin związania ofertą 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

VI.8 Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania Oferentów muszą być formułowane na piśmie na 

adres Zamawiającego lub przesyłane faxem do Zamawiającego na nr (83) 352 61 01 lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym 

poczty elektronicznej: przetargi@pukradzyn.pl 

2. Zamawiający zaleca, aby w temacie/tytule korespondencji posługiwać się znakiem 

postępowania ZPW.8.2020 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
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wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej (www.pukradzyn.pl), 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. 

4. Oświadczenia i inne pisma Oferentów przesłane faxem lub pocztą elektroniczną zostaną 

uznane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu  

i zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego  

5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

1) w sprawach merytorycznych - Jan Bryk    - tel. 604 400 825, 

2) w sprawach formalnych  - Mariusz Frączek   - tel. 83 352-61-10. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 

 

VI.9 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

1. W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga by Oferent zamieścił 

ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, tj.: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 

ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski 

 

oraz oznakowana następująco:  

 

„PRZETARG - Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim 
 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 21 grudnia 2020 r. godzina 11.15".  

 

2. Koperta będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można ją było odesłać bez otwierania  

w przypadku złożenia oferty po terminie. 

3. W przypadku składania ofert przez konsorcjum na kopercie umieszcza się jedynie adres 

lidera konsorcjum. 

4. Koperta uszkodzona w drodze, co będzie potwierdzone przez doręczyciela, traktowana 

będzie jako nienaruszona. 

5. Zaistnienie sytuacji opisanej w pkt 4 nie może być podstawą kwestionowania 

przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji  

 

VI.8 Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5,  

21-300 Radzyń Podlaski w sekretariacie (piętro I) do dnia 21 grudnia 2020 r. do godziny 11:00. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.  

VI.9 Termin i miejsce otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o. w Radzyniu 

Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski dnia 21 grudnia 2020 r. o godzinie 11:15. 

 

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego 

oferta jest otwierana oraz cenę ofertową za realizację zamówienia.  

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert na swojej stronie internetowej www.pukradzyn.pl 

(zakładka „Przetargi”) zamieści informację z otwarcia ofert. 

Po procedurze otwarcia ofert odbędzie się ich ocena. 
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Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 

zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia zgodnie ze projektem umowy- załącznik  

nr 5 do SIWZ 

 

VII.1 Kryteria i sposób oceny oferty 

Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów 

formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert. 

 

Oferty rozpatrywane będą oddzielnie. 

Nr Nazwa kryterium (K) Waga (W) Ocena (O) 

1. 
Cena brutto wykonania zamówienia 
(zamówienie podstawowe + prawo opcji) 

100 Cena oferty najtańszej / cena oferty ocenianej* 

 

Obliczenie punktów: 

P   =   O   x   W 

 

P – liczba przyznanych punktów dla badanej oferty 

O – ocena oferty (cena oferty najtańszej / cena oferty ocenianej) 

W – waga 

 

*zastosowanie mają ceny brutto z prawem opcji 

 

1. W procedurze badania ofert swoje zastosowanie będzie miał art. 24 aa ustawy Pzp. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą  

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ oraz po zbadaniu czy nie zachodzą 

przesłanki do wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania. 

3. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pukradzyn.pl. 

Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

Oferenci. 

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

 

VII.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia. 

 

VII.4 Kary umowne 

Zamawiający przewiduje kary umowne zgodnie z treścią projektu umowy, stanowiącej  

załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

VII.5 Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Oferenta  

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

 

VII. Środki ochrony prawnej 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Oferentowi, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
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w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z zasadami  

i przepisami określonymi w ustawie. 

2. Oferent 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 

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w Ustawie dla tej czynności. 

4. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 Ustawy. 

 

 

VIII. Możliwe zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru oraz warunki tych zmian. 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie  

art. 144 ust. 1 ustawy. Zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy. 

 

IX. Wymagania dotyczące podwykonawców 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Oferenta w ofercie tej części zamówienia, której   

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, (jeżeli dotyczy) z podaniem nazwy 

/firmy/ proponowanego podwykonawcy.  

2. W przypadku, gdy Oferent nie powierza wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom, należy zamieścić informacje „nie dotyczy” w formularzu ofertowym. 

3. W przypadku powierzenia części zadań podwykonawcom nie mogą oni występować jako 

podwykonawca innego Oferenta uczestniczącego w postępowaniu lub też składać oferty 

samodzielnie. 

4. Zlecenie części zadań podwykonawcom musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi  

w Ustawie w szczególności art. 36a. 

 

X. Informacje na temat ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że: 

 

1. administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski; 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania ZPW.8.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa oleju 

napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu 

Podlaskim”; 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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5. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

6. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. posiada Pani/Pan:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki:  

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego, 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 


