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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Puławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach z siedzibą ul. Składowa 1a , 24 – 100
Puławy, tel. 888-41-60, fax 888-03-88, strona internetowa www.pzd.pulawy.pl, e-mail:
pzd.pulawy@hot.pl.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, który odbywał się będzie w okresie od
dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego wyłącznie
w stacji paliwowej Wykonawcy wskazanej w ofercie.
2. Materiały pędne tankowane będą bezpośrednio z zalegalizowanych dystrybutorów paliw do
zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń, a także do kanistrów celem sporządzenia
odpowiednich mieszanek paliwowo- olejowych do urządzeń z silnikiem dwusuwowym
będących w posiadaniu Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia od godz. 04:00 do godz.
20:00.
3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 1680).
4. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej wg
ilości w poszczególnych asortymentach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 „Formularz
cenowy” SIWZ potrzebnych do eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń będących w
dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych.
6. Wydanie nowej karty, dla każdej upoważnionej przez Zamawiającego osoby będzie
bezpłatne.
7. Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania
umowy karty imienne

dla

pracowników

wskazanych

przez

Zamawiającego

w

przewidywanej ilości 21 szt, która w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
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8. Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla pojazdów, maszyn i
urządzeń Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 9 km od Bazy
Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach ul. Składowa 20 i musi obejmować cały
przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie odbierał produkty, o których mowa w
przedmiocie niniejszego zamówienia wyłącznie na stacji paliw wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie.
9. Wykonawca ma zapewnić blokadę kart natychmiast po zgłoszeniu jej utraty ( zgubienie,
kradzież, zniszczeni) przez uprawnionego posiadacza karty.
10. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty natychmiast po zgłoszeniu przez
Zamawiającego tego faktu oraz wydania bezpłatnie nowej karty w terminie 3 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia i przesłać na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul.
Składowa 1a, 24-100 Puławy.
11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne
świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
12. Fakturowanie za pobrane ilości produktów odbywać się będzie 2 razy w miesiącu zgodnie z
okresem rozliczeniowym tj. od 1-go dnia miesiąca do 15-go dnia miesiąca i od 16-go dnia
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, dokumentując dowodami Wz poboru paliwa.
13. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego.
14. Realizacja płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego, za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie wyraża
zgody na przesyłanie faktury drogą elektroniczną.
15. Wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń do tankowania będącego w dyspozycji Powiatowego
Zarządu Dróg w Puławach Zamawiający przedłoży wraz z umową, upoważniając imiennie
osoby do poboru paliwa.
16. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby i rodzaju obsługiwanych w ciągu roku
pojazdów, maszyn i urządzeń oraz zmiany osób pobierających materiały jak i ich liczby.
17. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na
podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podst. art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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20. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki
materiałów będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego
jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz
spełniają
określone
przez
Zamawiającego
warunki
udziału
w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postepowaniu:
 kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający żąda dołączenia do oferty koncesji, o
której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 sytuacja ekonomiczna lub finansowa; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
w tym zakresie.
 zdolności techniczne lub zawodowe; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
w tym zakresie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy
nie
zachodzą
wobec
tych
podmiotów
podstawy
wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy Pzp.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane przez Zamawiajacego zdolności techniczne lub zawodowe.
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7. 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 zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII pkt. 1 SIWZ.
8. 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:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób
wykorzystania
zasobów
innego
podmiotu,
przez
Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 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.
9. 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.
VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
 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). (zgodnie
z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp);
 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,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
(zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp);
 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 który mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
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doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; (zgodnie z art. 24
ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp);
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. 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 na prawienie
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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt VI.4.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Art. 86 ust. 5
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Zamawiający żąda dołączenia do oferty koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt
4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.).
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w
pkt XXVIII.1 i XXVIII.2 SIWZ.
4. 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
którym
mowa
w
pkt.
VI.7
SIWZ
wraz
z ewentualnymi dowodami. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w pkt.
XXVIII.3 SIWZ.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 składa również podmiot, na zasoby którego
powołuje się Wykonawca w niniejszym postępowaniu.
6. 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.
7. 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 wykluczeniu oraz 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.
8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu:
 odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp;
10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,
o których mowa w SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, a w
przypadku
świadczeń
okresowych
lub
ciągłych
są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
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12. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.7 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
13. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. VII.9 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. VII.10 SIWZ
stosuje się.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352. Jeżeli Wykonawca powołuje się na w/w oświadczenia lub dokumenty,
będące w posiadaniu zamawiającego, zaleca się wskazanie w ofercie informacji
dotyczącej numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe
dokumenty zostały złożone.
16. 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 postepowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w pkt. VII.1 SIWZ i zgodnie ze wzorami w pkt. XXVIII.1 i XXVIII.2 SIWZ.
17. 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.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. V.2 SIWZ.
19. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie zgodnie ze wzorami w pkt. XXVIII.1 i XXVIII.2 SIWZ. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
8
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w pkt. VII.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców zgodnie z wzorem w pkt.
XXVIII.3 SIWZ.
21. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt. VII.7 SIWZ, przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.7 SIWZ składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt. V.2 SIWZ.
b. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.7 SIWZ składa każdy z nich.
21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający
będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
22. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt VI 2 niniejszej SIWZ, 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 skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
VIII Podwykonawstwo
Wykonawca na podst. art. 36a ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia może dokonywać modyfikacji
złożonych w ofercie deklaracji odnośnie podwykonawstwa poprzez:
 wskazanie innych podwykonawców;
 rezygnację z podwykonawców;
 wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;
 wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania
w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile jest to
wiadome.
Szczegółowe warunki dotyczące umowy Wykonawcy z Podwykonawcą zostały zawarte w
istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego - pkt. XVIII SIWZ.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI.
1. Komunikacja
miedzy
zamawiającym,
a
Wykonawcami
odbywa
się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz. 1529 oraz 2015 poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków 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), z uwzględnieniem wymogów dotyczących
formy, ustanowionych poniżej:
a. Zamawiający
wyznacza
panią
Iwona
Łuka
do
kontaktowania
się
z Wykonawcami: tel. (81) 888 41 60, faks (81) 888 03 88, e-mail: pzd.pulawy@hot.pl.
Powiatowy
Zarząd
Dróg
w
Puławach
ul.
Składowa
1a,
24-100 Puławy;
b. w postępowaniu oświadczenia, wnioski składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej.
c. ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
d. oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U poz. 1126), zwanym dalej
„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub
sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
e. zobowiązanie, o którym mowa w pkt. V.4 SIWZ należy złożyć w oryginale.
f. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,
o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
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 każdego z nich
dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
Poświadczenia
za
zgodność
z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone
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w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
g. za oryginał, o którym mowa powyżej, uważa się oświadczenie lub dokument złożony w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
h. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
i. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem 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 niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. IX.3 SIWZ) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia
wyjaśnień.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, 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.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. IX.4 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. IX.4 SIWZ.
7. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod
adresem: www.pzd.pulawy.pl.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
11. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12. Adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach z siedzibą ul. Składowa 1a, 24 – 100 Puławy.
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X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane) albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminy związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” – pkt. XXVII.1 SIWZ oraz „Kosztorys
ofertowy” – pkt. XXVII.2 SIWZ.
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
a. oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. VII.1 SIWZ i oświadczenia dotyczące
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca według wzorów w
pkt. XXVIII.1 i XXVIII.2 SIWZ.
b. Zobowiązania
wymagane
postanowieniami
w
pkt.V.4
SIWZ,
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
d. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie
do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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
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zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
e. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz, o ile wadium jest wymagane w postępowaniu.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
zamieszczone w pkt. XXVII, XXVIII SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione.
10. Wszystkie strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. XII.11 SIWZ. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o liczbie stron.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane
oraz
wykazał,
załączając
stosowne
wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w
osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
oraz opisane:
OFERTA
„Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej” –
postępowanie nr 26/PZD/2017
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.12.2017 do godz. 11:00”
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13. Wymagania określane w pkt. XII 10, 11, 12 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje
mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
LUB „WYCOFANIE”.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej.
2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SIWZ.
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Puławach, ul. Składowa 1a, pok. Nr 17.
4. Termin
złożenia
oferty
do
siedziby
Zamawiającego
upływa
dnia
08.12.2017 r. o godz. 10:45 o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego a nie data wysłania przesyłki.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 18.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie danej części zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy zawarty
w Formularzu pkt. XXVII.2 SIWZ.
2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w
tym kosztorysie. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto
dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto
łącznie.
3. Obliczoną w ten sposób „Cena netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT.
Obliczoną w ten sposób cenę oferty brutto należy przenieść do Formularza oferty.
4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w Kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian
do kosztorysu ofertowego.
14

Nr sprawy: 26/PZD/2017

5. Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu oraz cena oferty muszą być wyrażone w
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w umowie.
7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie 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.
8. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.
30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
XV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1. Po otwarciu ofert na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej.
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Ustawą Pzp,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87, ust. 2, pkt. 3 ustawy Pzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w art.87, ust. 2 pkt. 3 ustawy,
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
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i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
k) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena
lub
koszt,
nie
można
dokonać
wyboru
oferty
najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować
cen
lub
kosztów
wyższych
niż
zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:
Cena (C) - waga 100 % = 100pkt
sposób przyznania pkt w kryterium cena:
C= najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) : cena brutto badanej oferty (zł) x 100 pkt
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów (P).
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli
oferty,
a
także
punktację
przyznaną
ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XVI.
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2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja
o wykluczonych Wykonawcach, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp, na
stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
Wykonawcy,
który
ubiegał
się
o
udzielenie
zamówienia,
zawiadamia
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. XVI.9 SIWZ jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp upłynął
termin
do
wniesienia
odwołania
na
czynności
zamawiającego
lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postepowanie
odwoławcze.
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12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień Publicznych.
Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, 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.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, to Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy) i informacji który z
nich jest Liderem przy realizacji zamówienia. Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji,
składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego
z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia
i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą
Zamawiającego.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W dniu …………………….. r. w Puławach pomiędzy pomiędzy Powiatem Puławskim z siedzibą
ul. Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy posiadającym NIP: 716-26-57-633 w imieniu którego
działa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach z siedzibą ul. Składowa 1A, 24-100
Puławy – p. Anna Nizioł na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu
(uchwała Nr 372/2016 z dnia 17.10.2016 roku)
a, …………………………… działający jako ……………………………………………………….
………………………………….. w oparciu o wpis do ………………………………, posiadający
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NIP: ………………………………. i REGON: ……………………………… zwanym dalej
„Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
1.

§ 1.
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 26/PZD/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.

2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej umowy będą
sporządzane w języku polskim.
3. W przypadku, gdy niniejsza umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i
dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na poniżej podane przez
Strony adresy:
a) Zamawiający:
adres: ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy,
tel. (81) 888 41 60, faks: (81) 888 03 88, e-mail: pzd.pulawy@hot.pl
b) Wykonawca:
adres: ………………………….
tel. ………………, faks: ………….., e-mail: .................................................
5. W przypadkach przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza niezwłocznie
przekazującemu fakt ich otrzymania.
6. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania za wyjątkiem formy ustnej.
7. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego jako Konsorcjum, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiającym za wykonanie niniejszej umowy.
8. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
zobowiązane są pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy.
9. Podmioty, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu
kopii zmian umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum,
albo regulującej ich współpracę w ramach Konsorcjum.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. rafinowanych produktów z ropy naftowej, zwanych dalej „paliwem”, których
rodzaj i ilość określono w Formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
Klasyfikacja CPV: 09100000-0 Paliwa.
2. Przewidywane ilości dostaw paliw płynnych są określone szacunkowo i nie są dla stron
zobowiązujące. Ich dostawa będzie odbywać się w zależności od potrzeb Zamawiającego na
dany rodzaj paliwa.
3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zakupu paliwa w ilościach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia oraz nie wykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w
§ 5 ust. 1, Zamawiający może dokonać dodatkowego zakupu paliwa jednak nie spowoduje to
przekroczenia kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku nie
dokonania zakupu paliwa, o którym mowa w ust. 2 w ilościach wskazanych w Formularzu
oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
5. Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla pojazdów, maszyn i
urządzeń Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 9 km od Bazy Obwodu
Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20.
6. Zamawiający będzie odbierał paliwo, o którym mowa w przedmiocie niniejszego zamówienia
wyłącznie na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.
7. Nie dopuszcza się wskazania innych punktów tankowania dla któregokolwiek paliwa
wskazanego w przedmiocie zamówienia.
8. Paliwo tankowane będzie bezpośrednio z zalegalizowanych dystrybutorów paliw do zbiorników
pojazdów, maszyn i urządzeń, a także do kanistrów celem sporządzenia odpowiednich
mieszanek paliwowo - olejowych do urządzeń z silnikiem dwusuwowym będących w
posiadaniu Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia od godz. 04:00 do godz. 20:00.
9. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne
świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu bądż urzadzenia
Zamawiajacego, ktore nastapiło w wyniku użycia oferowanego przez Wykonawcę paliwa,
niespełniajacego wymogow określonych w rozporządzeniu, o ktorym mowa w ust. 9, w tym
wszystkie koszty towarzyszace naprawie pojazdu, urzadzenia (holowanie, pomoc techniczna,
ekspertyzy, wynajem pojazu zastępczego).
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12. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej wg
ilości w poszczególnych asortymentach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 „Formularz
cenowy” SIWZ potrzebnych do eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Powiatowego
Zarządu Dróg w Puławach przy użyciu kart paliwowych bądź potwierdzających dokumentów
WZ poboru paliwa.
13. Wydanie nowej karty, dla każdej upoważnionej przez Zamawiającego osoby będzie bezpłatne.
14. Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania
umowy karty imienne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w ilości …..szt.
15. Wykonawca ma zapewnić blokadę kart natychmiast po zgłoszeniu jej utraty (zgubienie,
kradzież, zniszczenie) przez uprawnionego posiadacza karty.
16. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego
tego faktu oraz wydania bezpłatnie nowej karty w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
i przesłać na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy.
17. Wykaz samochodów i sprzętu do tankowania będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu
Dróg w Puławach Zamawiający przedłoży wraz z umową, upoważniając imiennie osoby do
poboru paliwa.
18. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby i rodzaju obsługiwanych w ciągu roku
pojazdów, maszyn i urządzeń oraz zmiany osób pobierających materiały jak i ich liczby.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
20. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki
materiałów będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
21. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń

będących w dyspozycji

Zamawiającego na stacji benzynowej znajdującej się w …………….…………………..(adres).
§ 3.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości paliwa, a także żądania
przedstawienia przez Wykonawcę atestu wydanego przez producenta.
2. W przypadkach uzasadnionych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przeprowadzenia
analizy laboratoryjnej składu paliwa lub sam dokona takiej analizy obciążając kosztami
Wykonawcę – jeżeli jej wynik potwierdzi niezgodność z atestem producenta.
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3. Jeżeli wynik analizy laboratoryjnej będzie niezgodny z parametrami wskazanymi w ateście,
Zamawiający będzie miał prawo odmówić zapłaty za zakwestionowaną dostawę paliw, a nawet
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
§ 4.
1. Strony ustalają cenę jednostkową brutto na sprzedaż następujących produktów z ropy naftowej:
a) Pb 95 – …………….. zł netto, ………….. zł brutto;
b) olej napędowy – ………….. zł netto, ………………zł brutto;
2. Cena jednostkowa netto odpowiedniego produktu określona w ust. 1 ulega zmianie
(zmniejszeniu lub zwiększeniu) z zaokrągleniem z dniem zmiany cen hurtowych odpowiedniego
produktu w stacji paliw ………………………………….
3. Jeżeli ceny wyliczone stosownie do poprzednich ustępów na określony dzień są wyższe lub
niższe niż ceny stosowane przez Wykonawcę w tym dniu dla indywidualnych właścicieli
pojazdów niezwiązanych z Zamawiającym umową pisemną, to Zamawiający dokonuje zakupu
w tym dniu za cenę obowiązującą w tym dniu.
§5
1. Strony ustalają, że wartość zamówienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie może
przekroczyć kwoty ………………… zł brutto (słownie: ……………………………………).
2. Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy należy się wynagrodzenie stanowiące iloczyn
rzeczywiście odebranych przez Zamawiającego ilości produktów oraz ceny jednostkowej
określonej w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3.
§6
1. Okres rozliczeniowy będzie następował 2 razy w miesiącu za paliwo pobrane:


od 1 do 15 dnia miesiąca;



od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

2. Za okres rozliczeniowy od 16 – go grudnia 2018 r. Zamawiający wymaga wystawienia faktury
w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca i dostarczenia jej na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w
Puławach ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy do godz. …………………
3. Realizacja płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego, za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie wyraża
zgody na przesyłanie faktury drogą elektroniczną.
4. Do każdej prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca dołączy dowody WZ.
5. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi
do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
6. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: Nabywca: Powiat Puławski z siedzibą
ul. Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy posiadający NIP: 716-26-57-633;
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Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
7. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej
fakturze.
§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości
5 % wartości zamówienia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez
którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości
zamówienia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek
ze stron od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający

z

zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
§ 10
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§ 11.
1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
2. W przypadku niemożności zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu paliw u innego Wykonawcy, a w przypadku,
gdy cena zakupionego paliwa będzie wyższa niż u Wykonawcy, kosztami wynikłymi z
różnicy ceny Zamawiający obciąży Wykonawcę z wyjątkiem potwierdzonych zdarzeń
losowych.
§ 12
Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 Produkty oferowane przez Wykonawcę są złej jakości;
 Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
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§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem
nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących
sytuacjach:
 w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub
bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT – zmianie ulega cena
jednostkowa brutto i wartość zamówienia;
 w przypadku konieczności zwiększenia ilości zamawianych paliw wymienionych w
zał. Nr 2 SIWZ: "Formularz oferty" ze względu na np. intensywną i długotrwała
akcję zimową, powodującej zwiększenie wartości zamówienia określonej w § 5 ust.
1 umowy,
 w przypadku konieczności zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 ust. 1 spowodowanej wzrostem ceny paliw,
 w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy z wnioskiem o
zmniejszenie ilości i wartości przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność
przeznaczenia środków finansowych na inne społecznie uzasadnione cele.
3. Zmiana cen paliw określona w § 4 ust. 2 i 3 nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
§ 14.
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.
2. Po bezskutecznym wyczerpaniu drogi ugodowego załatwienia sprawy spór rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16.
Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. 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 Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni, od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEŃ:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO: www.pzd.pulawy.pl
XXV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W
WALUTACH OBCYCH:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XXVI. WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy, tj. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
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XXVII OFERTA
XXVII.1 Formularz oferty;
XXVII.2 Formularz cenowy;
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XXVII. 1
.................................................
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Do Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach
Ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w
art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Zakup rafinowanych
produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ”.
Znak sprawy: 26/PZD/2017
My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Wykonawców:
(w przypadku składania oferty przez podmiotu występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nazwa
Adres
Nr telefonu/faksu
NIP
REGON
e-mail
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto.........................zł, słownie
złotych: ……………………………………………………………………
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w tym: wartość netto......................zł, podatek VAT {……%} ..................zł zgodnie
z załączonym do Oferty Kosztorysem ofertowym.
4. Oświadczamy, ze odległość w km od Bazy Obwodu Drogowego przy ul. Składowej 20 w
Puławach do stacji paliwowej Wykonawcy tj. …………………………………………….
(podać adres) wskazanej w ofercie wynosi ……………………….. w km.
5. Informujemy, że:


wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;



wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): ………………………………………………………………
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ……… zł netto * (niepotrzebne skreślić)

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:


wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,



mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,



importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………..
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym* (niepotrzebne skreślić)
Podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy Podwykonawców)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w SIWZ tj. do dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
8. Akceptujemy warunki płatności, rozliczenie za zakupione przez zamawiającego produkty
z ropy naftowej następować będzie w okresach rozliczeniowych tj. od 01-go dnia miesiąca
do 15-go dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, wg
dołączonych dowodów WZ. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla zamawiającego po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli
najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz
Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
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9. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ….. do …….
Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

co

wykazaliśmy

w

załączniku

nr

…………..

do

Oferty

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w
SIWZ

i

zobowiązujemy

się,

w

przypadku

wyboru

naszej

oferty,

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że jesteśmy:
1. mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*
2. dużym przedsiębiorstwem*
Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.):
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów u usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 43 milionów euro.
13. Niniejsza oferta zawiera
ponumerowanych stron.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……. str.:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
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XXVII. 2

.................................................
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

L.p

Opis

Jm

Ilość

1.

Pb 95

litr

6 500

2

Olej napędowy

litr

39 000

Wartość

Wartość

zł netto

zł brutto

1 litra z dnia

1 litra z dnia

06.12.2017 r.

06.12.2017 r.

Wartość
brutto
ogółem

Wartość netto zł: ……………………………………………………………..
Podatek VAT zł: …………………………………………………………......
Wartość brutto zł: …………………………………………………………….

..........................................., dnia ................................

......................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
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XXVIII OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
XXVIII.1 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
XXVIII.2 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
XXVIII.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
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XXVIII.1
(wzór)
Wykonawca:
……………………………………………………………
…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg. SIWZ”
postępowania),

(nazwa

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a, 21-100

Puławy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam
.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp
14,

16-20

lub

art.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1324

ust.

5

ustawy

Pzp).

Jednocześnie

oświadczam,

że

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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XXVIII.2
(wzór)
Wykonawca:
………………………………………………
………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ”
postępowania),

(nazwa

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1A, 24-100

Puławy, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V.2
SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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XXVIII.3
/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp.
Składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup
rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ”

ja/my* niżej podpisany/i* ......................................................................................
Reprezentując Wykonawcę* ...................................................................................
oświadczam/y*, że Wykonawca .................................................................................
nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618, 1634)
należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) w której skład wchodzą
następujące podmioty:
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić lub pominąć
** zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
data .............................................
.......................................................

/podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy./
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