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ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle
NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147
tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.mzkkk.pl w zakładce BIP
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 650 000 litrów oleju napędowego „standardowego”
oraz 100 000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do
zakładowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. według
nomenklatury określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego
podana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
2. Kod wg WSZ CPV 09.13.41.00-8 - olej napędowy.
3. Oferowany olej napędowy: „standardowy” będzie dostarczany w okresie od 1 marca do 31 października
i musi spełniać następujące wymagania:
3.1 Określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680)
w zakresie dotyczącym oleju napędowego „standardowego”, przy czym oferowany olej napędowy
musi być zgodny w dniu upływu terminu składania ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze
przepisami.
3.2 Szczegółowy opis wymagań dotyczących oleju napędowego „standardowego”:
Wymagany zakres

Właściwości

Jednostki

1.

2.

Minimum

Maksimum

Metody badań według:

3.

4.

5.

Liczba cetanowa

51

-

PN-EN ISO 5165

Indeks cetanowy

46,0

-

PN-EN ISO 4264

kg/m³

820

845

PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675

%(m/m)

-

8,0

PN-EN 12916

mg/kg

-

10,0

PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846

Gęstość w temperaturze 15°C
Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
Zawartość siarki
Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

PN-EN 16576

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

PN-EN ISO 2719

Pozostałość po koksowaniu (z 10%
pozostałości destylacyjnej)

%(m/m)

-

0,30

PN-EN ISO 10370

Pozostałość po spopieleniu

%(m/m)

-

0,010

PN-EN ISO 6245

Zawartość wody

mg/kg

-

200

PN-EN ISO 12937

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

-

24

PN-EN 12662

Badanie działania korodującego
miedź (3h, w temperaturze 50°C)
Stabilność oksydacyjna

na

1

klasa
g/m³
h

201)

PN-EN ISO 2160
25

PN ISO 12205
PN-EN 15751
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Smarność, skorygowana średnica śladu
zużycia (WSD 1,4) w temp. 60°C

µm

460

-

PN-EN ISO 12156-1

Lepkość w temperaturze 40°C
mm²/s
2,000
4,500
PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny:
do 250°C destyluje
%(V/V)
<65
PN-EN ISO 3405
do 350°C destyluje
%(V/V)
85
95% (V/V) destyluje do temp.
°C
360
Zawartość estrów metylowych kwasów
%(V/V)
7,0
PN-EN 14078
tłuszczowych (FAME)
Temperatura zablokowania zimnego
°C
02)
-103)
PN-EN 116
filtru (CFPP)
1)
dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie
2)
dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września
3)
dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października

3.3 Olej napędowy „standardowy” musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny przez cały rok na
ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
3.4 Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne
w paliwie finalnym.
3.5 Oferowany i dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu.
4. Oferowany olej napędowy: „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” będzie dostarczany w
okresie od 1 listopada do 28 lutego i musi spełniać następujące wymagania:
4.1 Określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680)
w zakresie dotyczącym oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,
przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny w dniu upływu terminu składania ofert,
z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.
4.2 Szczegółowy opis wymagań dotyczących oleju napędowego „o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych”:
Właściwości

Jednostki

1.

Wymagany zakres

Metody badań według:

Minimum

Maksimum

2.

3.
51
46,0

4.
-

5.
PN-EN ISO 5165
PN-EN ISO 4264

kg/m³

800

840

PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675

%(m/m)

-

8,0

PN-EN 12916

mg/kg

-

10,0

PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

PN-EN 16576

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

-

PN-EN ISO 2719

Pozostałość po koksowaniu (z 10%
pozostałości destylacyjnej)

%(m/m)

-

0,30

PN-EN ISO 10370

Pozostałość po spopieleniu

%(m/m)
mg/kg

-

0,010
200

PN-EN ISO 6245
PN-EN ISO 12937

mg/kg

-

24

PN-EN 12662

Liczba cetanowa
Indeks cetanowy
Gęstość w temperaturze 15°C
Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
Zawartość siarki

Zawartość wody
Zawartość zanieczyszczeń
Badanie działania korodującego
miedź (3h, w temperaturze 50°C)

na

Stabilność oksydacyjna
Smarność, skorygowana średnica śladu
zużycia (WSD 1,4) w temp. 60°C
Lepkość w temperaturze 40°C

1

klasa

PN-EN ISO 2160

g/m³
h

1)
20

25
-

PN ISO 12205
PN-EN 15751

µm

-

460

PN-EN ISO 12156-1

mm²/s

1,500

4,000

PN-EN ISO 3104

2
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Skład frakcyjny:
do 250°C destyluje
do 350°C destyluje
95% (V/V) destyluje do temp.
do 180°C destyluje
do 340°C destyluje
Temperatura mętnienia

%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)
%(V/V)

95

10
-

°C

-

-22

°C

PN-EN ISO 3405

PN-ISO 3015

Temperatura zablokowania zimnego
°C
-32
PN-EN 116
filtru (CFPP)
Zawartość Estrów metylowych kwasów
%(V/V)
7,0
PN-EN 14078
tłuszczowych (FAME)
1)
dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie

4.3 Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” musi być czysty
mikrobiologicznie i musi być odporny przez cały rok na ewentualne skażenia mikrobiologiczne
w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
4.4 Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne
w paliwie finalnym.
4.5 Oferowany i dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy w okresie od 1 marca do 31 października, będą się
utrzymywały temperatury wymagające używania oleju napędowego „o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych” a w okresie od 1 listopada do 28 lutego temperatury pozwalające na używanie
oleju napędowego „standardowego”, Wykonawca na zamówienie Zamawiającego, będzie zobowiązany
dostarczać olej napędowy o właściwościach dostosowanych do utrzymujących się temperatur.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca składa zaświadczenie (atest) lub orzeczenie laboratoryjne podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany produkt opowiada odpowiednim normom
lub specyfikacjom technicznym oraz szczegółowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w ust. 1 - 4.
Składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Składania ofert wariantowych: nie dopuszcza się.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż
500 000 złotych wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz
opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
1.3 zdolności technicznej
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę paliw na rzecz zakładów
komunikacyjnych lub transportowych, odpowiadających swoim rodzajem, wielkością i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
3
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Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. 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.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, które określa w szczególności:
6.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
6.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zawarty jest w załączniku
nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp .
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.
9. Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2. – 2.7. SIWZ, na zasadach
określonych w Rozdziale VII SIWZ.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
10.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
10.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust.
5 pkt. 1, 3 i 4 ustawy Pzp tzn.: Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.1
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 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.), 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 z późn. zm.);
1.2
jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy
Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
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d)

1.3

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba, że
jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, ustawy Pzp co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1
aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie
dokumentu JEDZ, (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ).
1.2
aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 z późn.
zm.)
1.3
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym
w Rozdziale V pkt. 1.3 SIWZ (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ).
Pod pojęciem „dostawy wykonane” rozumie się dostawy zrealizowane.
Pod pojęciem „dostawy wykonywane” rozumie się wykonywanie dostaw, z których pewna część została już
zrealizowana.
UWAGA: W przypadku, gdy wartość wykonanych dostaw wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN),
Wykonawca podaje wartość wykonanych dostaw w PLN ustaloną na dzień wykonania dostaw (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania
dostaw, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą
ogłoszonych.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
1.4
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór dokumentu zawarty jest
w załączniku nr 5 do SIWZ), jeśli dotyczy.
Zamawiający zastrzega, że stosownie do § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w dokumencie JEDZ
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie ww. dokumentów,
określonych w pkt 1.3, może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu są
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 SIWZ,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1
aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie
podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ
(wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ).
2.2
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2.4
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem
podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie
wydane na spółkę, a nie na wspólników).
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków
dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.
2.5
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej
spółki.
2.6
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 Pzp.
2.7
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do
SIWZ);
2.8
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty
jest w Załączniku nr 8 do SIWZ).
3. Wykonawca nie jest obowiązany 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
z późn. zm.).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej składa:
4.1
w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, 2.3 - składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
4.2
w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 2.4, 2.5, 2.6 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 lit. a) powyżej
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. 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 ust. 4 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

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. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5
stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt 2.2 i 2.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
9.1
Dokument JEDZ, o którym mowa powyżej (w przypadku składania oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument JEDZ składany jest przez każdego
z członków konsorcjum, stosownie do Rozdziału IX SIWZ; w przypadku polegania na zasobach
podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również przez te podmioty, stosownie do
Rozdziału V SIWZ);
9.2
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór dokumentu zawarty jest
w załączniku nr 5 do SIWZ), jeśli dotyczy.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa
w pkt 1.2 - 1.3 oraz 2.2 – 2.8 powyżej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia,
dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 1.2 - 1.3 oraz pkt 2.2- 2.7 powyżej.
Dokument, o którym mowa w pkt. 2.8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już nieaktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia
muszą być uwierzytelnione.
W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 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), Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.

Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł. (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych) za całość zamówienia. Wadium może być wnoszone w formach

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena oferty – 100 %
Oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach z napisem:
„DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o.” - Nr sprawy ZP/TR/15/2016 – nie otwierać przed
30
30.11.2016 r., przed godz. 10
należy złożyć w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o., w sekretariacie (pokój
nr 105 budynek biurowca), ul. Kozielska 2.
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Termin składania ofert upływa w dniu: 30.11.2016 r. o godz. 10

00

Adres, na który oferty muszą zostać wysłane: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu
sp. z o.o., ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle.
Język w jakim oferta ma być sporządzona: Język polski.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających.
30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.11.2016 r. o godz. 10 w siedzibie MZK Kędzierzyn – Koźle Sp. z o.o.,
ul. Kozielska 2, pokój nr 3 budynek biurowca (Pokój konferencyjny).
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
30
30
Jarosław Trochim – Kierownik Wydziału Techniczno - Remontowego, tel. 77 4835252 w godz. 7 – 14 ,
e-mail: sekretariat@mzkkk.pl
Dodatkowe wymagania w stosunku do oferentów: określone w SIWZ.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.10.2016 roku.

Sporządził: Jarosław Trochim
Data udostępnienia informacji: 24.10.2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2016 r.
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