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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384844-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Olej napędowy
2015/S 212-384844

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie
ul. Zaciszna 5
Osoba do kontaktów: Paweł Łakomy
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.:  +48 627472948
E-mail: pawel.lakomy@jlajarocin.pl
Faks:  +48 625052948
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jlajarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.:  +48 627400295
E-mail: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl
Faks:  +48 627400295
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.:  +48 627400295
E-mail: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl
Faks:  +48 627400295
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T.Kościuszki 15B
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
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63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.:  +48 627400295
E-mail: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl
Faks:  +48 627400295

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: komunikacja miejska

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1A
63-200 Jarocin
POLSKA
ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 21A
63-200 Jarocin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz Zakładu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Jarocin – lokalizacja zbiorników dostawy paliwa:
1) Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin.
2) „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
3) ZGO-NOVA Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
Kod NUTS PL41

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sukcesywną dostawę oleju napędowego – odpowiadającego wymaganiom jakościowym. Źródłem
pochodzenia oleju napędowego będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym. Zamawiający
wymaga, aby olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania:
a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
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b) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 09.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz.1441),
c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych,
d) nie może zawierać znaczników paliwa.
2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi:
1) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.:
— do 25 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 600 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
2) dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie:
— do 15 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 360 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
3) dla ZGO-NOVA Sp. z o.o.:
— do 9000 litrów średniomiesięcznie tj. 216 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata
3. Lokalizacja zbiorników:
1) Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin.
2) „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
3) ZGO-NOVA Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami
prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,
2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący
jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii wraz z
próbką paliwa
w 5 litrowym metalowym karnistrze zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy, list przewozowy wydany
przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,
3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godziny
od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym);
4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
5. Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb
Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego
na podstawie udostępnionego systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego. Wykonawca decyduje o
terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników magazynowych przez okres obowiązywania
zawartej umowy bez ingerencji Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną
w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa,
w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.)
i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd,
którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe
mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
3) Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie
dostarczonego paliwa do zbiorników zlokalizowanych
u Zamawiającego.
4) Dostawy oleju mogą odbywać się tylko i wyłącznie w dni robocze w godz. 7:00-15:00.
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5) Załadunek zbiorników będzie następował każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika
Zamawiającego.
6) Kierowcy (operatorzy) pojazdów Zamawiających będą mogli pobierać olej napędowy ze zbiorników 24
godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu.
6. Zamawiający i Wykonawca ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego on-line 24 godziny
na dobę/ 7 dni w tygodniu.
7. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie przez Wykonawcę oleju napędowego, stanowiącego przedmiot
zamówienia, nastąpi:
1) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Jarocińskich Linii Autobusowych
Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin;
2) do zbiornika, zlokalizowanego w siedzibie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie,
Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
3) do zbiornika ZGO-NOVA Sp. z o.o., zlokalizowanego w Jarocinie, Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie
następować będzie po zakończeniu każdego tygodnia kalendarzowego na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę, dla każdego
z Zamawiających z osobna, faktur VAT, których termin płatności wynosić będzie
co najmniej 7 dni.
9. Faktury VAT za dostarczone paliwo będą wystawiane oddzielnie dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp.
z o.o., oddzielnie dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. i oddzielnie dla „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w
Jarocinie.
10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie ilość oleju napędowego dostarczonego i
wlanego do zbiornika magazynowego.
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
12. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawnych
regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym wysokości podatku akcyzowego. Wykonawca może podnieść cenę
oleju napędowego
w przypadku podwyżki cen oleju napędowego na rynku krajowym, jednak nie więcej niż wyniesie wysokość
podwyżki. W przypadku obniżki cen oleju napędowego na rynku krajowym Wykonawca ma obowiązek
obniżyć cenę o tę wartość (obniżki ceny). Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez
Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie
cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen. Wysokość
zastosowanej przez Wykonawcę marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z pkt. II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu.
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
WADIUM:
1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP).
Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej
gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 80 1090 1131
0000 0000 1303 0755 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na Dostawę paliwa do pojazdów
Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz »Zakładu Gospodarki Odpadami« Sp. z
o.o. w Jarocinie”.
b) Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż
w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie
Jarocińskich Linii Autobusowych Sp.z o.o. – sekretariat przed upływem terminu składania ofert. Złożenie
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w
niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny.
c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną
przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego
(JLA Sp. z o.o.) lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek
konieczny.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
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5. Zwrot wadium
5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w
przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych
w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
6. Utrata wadium
6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
GWARANCJA:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie
następować będzie po zakończeniu każdego tygodnia kalendarzowego na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawcę, których termin płatności wynosić będzie co najmniej 7 dni.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie olej napędowy dostarczony do zbiornika.
4. Faktury VAT za zużyte paliwo będą wystawiane oddzielnie dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,
oddzielnie dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. i oddzielnie
dla „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
rodzajowe udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w
przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z podaniem numeru
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postępowania, przedmiotu zamówienia), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
partnerów.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty:
1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie,
2) potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy
z wykonawców oddzielnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik
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nr 2 do SIWZ.
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
5. Wezwanie Wykonawców o oświadczenia lub dokumenty:
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać i wskazać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013r., poz. 907 z późn. zm.) do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ).
2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji:
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1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.1 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8,
10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt
2-4) i ppkt. 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert).
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2
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ppkt 5 i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11
ustawy Pzp
2.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem.
2.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:
3.1 W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą –
zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie
z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
3.2 W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca składa informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika
nr 5 do SIWZ.
3.3 Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
3.4 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami,
na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
3.5 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień,
oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
3.6 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3.7 Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty:
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1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie,
2) potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy
z wykonawców oddzielnie.
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
6. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność” z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast pełnomocnictwo bezwzględnie
winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JLA/1729/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.12.2015 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.12.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.12.2015 - 10:30
Miejscowość:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w
ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w
terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; Odwołanie
wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2015


