SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„USŁUGI TANKOWANIA POJAZDÓW W ROKU 2021”
nr sprawy: KL.271.04.2020.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
 Ogólne Warunki Umowy
 Wzór Formularza ofertowego
 Wzór oświadczenia składanego wraz z ofertą
 Wzór oświadczenia składanego na wezwanie
 Wzór oświadczenia składanego bez wezwania w trybie
art.24 ust.1 pkt 23

 Wzór oświadczenia
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ZATWIERDZAM

19/10/2020
/data/

Igor Szymkowiak
/Kierownik Zamawiającego/

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

KOM-LUB Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń
tel. (61) 813 05 51, fax (61) 813 05 51
Godziny pracy: 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
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Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2019r., poz. 1843)
zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego na stacjach
paliw Wykonawcy, odpowiednio do aktualnych potrzeb Zamawiającego w 2021r., w zakresie obejmującym:
a) Sukcesywne usługi tankowania oleju napędowego do pojazdów i sprzętu zamawiającego w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. w łącznej ilości ok. 170 tysięcy litrów oleju;
b) Sukcesywne usługi tankowania benzyny bezołowiowej do pojazdów zamawiającego w okresie od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r. w łącznej ilości ok. 2,5 tysiąca litrów benzyny.
Przedmiotem zamówienia jest paliwo o gwarantowanej stosownymi atestami jakości /odpowiednio do pory
roku/, spełniające, co najmniej nw. wymagania lub paliwo o parametrach równoważnych, tj. nie gorszych niż:
>olej napędowy<
– Gęstość w temp. +15°C, min. 820 max. 845 kg/m3 (metoda badania PN-EN ISO 12185; PN-EN ISO 3675).
– Zawartość siarki, max. 10,0 mg/kg (metoda badania PN-EN ISO 20846; PN-EN ISO 20884).
– Liczba cetanowa, min. 51,0 (metoda badania PN-EN ISO 5165).
– Indeks cetanowy, min. 46,0 (metoda badania PN-EN ISO 4264).
– Temperatura zapłonu, min. 56°C (metoda badania PN-EN ISO 2719).
>benzyna bezołowiowa<
– Liczba oktanowa badawcza, min. 95 (metoda badania PN-EN ISO 5164).
– Liczba oktanowa motorowa, min. 85 (metoda badania PN-EN ISO 5163).
– Gęstość w temp. +15°C, min. 720 max. 775 kg/m3 (metoda badania PN-EN ISO 12185; PN-EN ISO 3675).
– Zawartość siarki, max 10,0 mg/kg (metoda badania PN-EN ISO 20884; PN-EN ISO 13032).
Usługi tankowania muszą być realizowane wyłącznie w sposób umożliwiający bezgotówkowy odbiór paliwa
a system sprzedaży winien uniemożliwiać pobranie przez kierowców paliw-usług innych niż określone
w umowie z Zamawiającym.
Rozliczenia finansowe zrealizowanych usług, mogą być przeprowadzane 1 lub 2 razy w miesiącu (np. od 1 do
15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca lub od 1 do ostatniego dnia miesiąca, tj.
odpowiednio do oferty wykonawcy - za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego), zgodnie z faktycznie pobraną przez pojazdy zamawiającego ilością paliwa przy
uwzględnieniu obowiązującej w dniu tankowania, jednostkowej ceny detalicznej (w okresie rozliczeniowym
dopuszcza się możliwość uśrednienia cen jednostkowych paliwa) pomniejszonej o ew. upusty (rabaty)
odpowiednio do oferty wykonawcy. Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami, dostępna
na stronie internetowej zamawiającego:
http://kom-lub.com.pl/
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
na usługi.
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II.

Adres strony internetowej: http://kom-lub.com.pl/

8.

Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów.
10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający w tej części przedmiotu zamówienia dopuszcza
złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Dla potrzeb tego
zamówienia, przez pojęcie „równoważne" rozumie się nie gorszej jakości niż opisane w niniejszej SIWZ wraz
z załącznikami i dodatkami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone
przez zamawiającego.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
A. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyły powtórzenia podobnych usług i mogą dotyczyć tankowania paliw
płynnych o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 175.039,85 PLN netto - warunkiem ich udzielenia
w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będzie:
> wystąpienie uzasadnionej konieczność zwiększenia przebiegów eksploatacyjnych użytkowanego taboru.
> uzyskanie przez zamawiającego środków finansowych umożliwiających dokonanie zakupu paliw;
> akceptacja oferty dotychczasowego wykonawcy usług.

V.
1.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu);
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
a.1) Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b.1) Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
c.1) Dysponuje, co najmniej jedną stacją wydawania paliw (co najmniej olej napędowy i benzyna bezołowiowa)
czynną 24 godziny/dobę i zlokalizowaną w mieście Luboń.
2. 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.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdz. V. pkt 1.2. niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców lub
wszyscy łącznie muszą spełniać warunki określone w rozdz. V pkt 1.2.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. pkt 1.2. lit. b-c
niniejszej 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 rozdz. V. pkt 4 niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (np. wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).
b) 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.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi czy dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
7. Zamawiający, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do
niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1.1. /na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r.
poz. 615).

1.
2.

3.
4.

5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VI. pkt 1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1. niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI.
pkt 1. niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona (zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
a) odpis 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;

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
b) Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny;
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o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
c) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
zamawiającego w rozdziale III SIWZ:
- Wykaz stacji wydawania paliw jakimi dysponuje wykonawca, o godzinach pracy i lokalizacji zgodnej
z warunkami przetargu (np. wg wzoru w Załączniku nr 4 do SIWZ).
- Opis zasad systemu bezgotówkowych rozliczeń zrealizowanych usług z uwzględnieniem zabezpieczeń
przed pobraniem przez kierowców paliw /usług/ innych niż określone przez zamawiającego w SIWZ.
- Inne informacje niezbędne do ustalenia szczegółowych warunków umowy z uwzględnieniem oferty
wykonawcy i przy zachowaniu zasad określonych w SIWZ.
5.1. Niezależnie od powyższego Zamawiający, może na każdym etapie postępowania zażądać od każdego
z Wykonawców dokumentów lub oświadczeń od każdego z Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f
ustawy PZP.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (np. wg wzoru
w Załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamiast dokumentów
wskazanych w Rozdz. VI SIWZ, składa odpowiedni dokument wskazany w § 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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. z 2016 r., poz. 1126).
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie
dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, pok. Sekretariat.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: kom-lub@kom-lub.com.pl, a faksem na nr (61) 813 05 51.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert (tj. do dnia 28.10.2020 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w sposób określony
w Rozdz. VII pkt 3 lub 4), jest:
a) w kwestiach formalnych: Pan Leszek Michalik;
b) w kwestiach merytorycznych: Pan Igor Szymkowiak.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1.

2.

X.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony np. z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i ogólnych
warunków umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
KOM-LUB Sp. z o.o. , ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń
Oferta w postępowaniu na: „USŁUGI TANKOWANIA POJAZDÓW W ROKU 2021.”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu: 05.11.2021r., o godz. 11:00
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca
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IX.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

XI.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem
na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Luboniu, ul. Niepodległości 11, w sekretariacie do dnia
05.11.2020r., do godziny 10:55 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w SIWZ rozdział X.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie
z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 05.11.2020r., o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://kom-lub.com.pl/ informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

1.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia.
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XII. Opis sposobu obliczania ceny.

2.
3.
4.
5.

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
a) „Cena ofertowa brutto” – waga 100%;
Opis sposobu przyznawania punktacji:
a) Kryterium „Cena ofertowa brutto” – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej.
Łączna ilość punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (najniższa cena ofertowa /cena oferty badanej x 100 x 100%).
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający wybranemu wykonawcy może określić
dzień i miejsce zawarcia umowy, jeżeli tego nie określi zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie
ustalonym odrębnie miedzy stronami.
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.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy wybranego wykonawcy.
Postanowienia zawieranej umowy o której mowa w ust. 4, muszą zostać dostosowane do wymagań
określonych w SIWZ (wraz z jej integralnymi załącznikami i dodatkami).
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Ogólne warunki umowy, stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.

2.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Klauzula informacyjna Zamawiającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń,
tel. 61 813 05 51, mail: kom-lub@kom-lub.com.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu
pod adresem: iod@kom-lub.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z wykonywaniem przez KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą
w Luboniu zadań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy KL.271.04.2020.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania
danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO,
a także m. in. z zasadami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1/ warunkiem prowadzenia sprawy w KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu i wynika z przepisów prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w KOM-LUB Spółka z o.o z siedzibą w Luboniu.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

