
Strona 1 z 13 

 
 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI OKR ĘGU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZ ĘSTOCHOWIE 

42-202 CZĘSTOCHOWA  UL. JASKROWSKA 14/20 
 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 
na  

sukcesywną  sprzedaż paliw, dokonywaną w sposób ciągły do pojazdów i przenośnych 
zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych 

Zamawiającego, realizowaną  w formie bezgotówkowych tankowań na  stacjach paliwowych 
Wykonawcy. 

 
 

Znak  sprawy  TZ.261.22.2016 
 

Tryb  postępowania: Przetarg nieograniczony 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TZ.261.22.2016 

Strona 2 z 13 

SPIS TREŚCI  
 

Rozdział I. Zamawiający …………………………………………………………………………...3 

Rozdział II. Podstawa i tryb udzielenia zamówienia ……………………………………………..3  

Rozdział III. Przedmiot zamówienia ……….………………………………………….…………..3  

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia….……………………………………..……..…….6  

Rozdział V. Warunki wymagane od Wykonawców……………………………….………….…..7  

Rozdział VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawców…………………………8  

Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium………………………………………………....…9  

Rozdział VIII.  Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym, osoby uprawnione  

do kontaktów z Wykonawcami……………..…………………….………………..……...……...10  

Rozdział IX. Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ....………………………………...........…10  

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty ………………………..………………….…...11 

Rozdział XI. Cena ofertowa i sposób jej obliczenia……………………..………….………..…. 11  

Rozdział XII. Termin zawiązania ofertą ……………………….………………………….…….11  

Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert ………………………………………...………11 

Rozdział XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert………..……………………………..……12 

Rozdział XV. Badanie oferty…………………………………………………………………..…12 

Rozdział XVI. Kryteria wyboru oferty……………………………………… …………….…….12 

Rozdział XVII. Odrzucenie oferty……………………………………………………….………12 

Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy…………………………………………………12 

Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania……………………………………………….…...13 

Rozdział XX. Ogłoszenie wyników……………………………………………………………....13 

Rozdział XXI. Zawarcie umowy…………………….………………………………………......13 
 



TZ.261.22.2016 

Strona 3 z 13 

Rozdział I. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                        
w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał 
zakładowy w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty w całości, NIP 573-000-38-41,  
REGON 150354701, tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: poczta@pwik.czest.pl . 

 
Rozdział II. Podstawa i tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 
usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wydanie 3. Pełna treść regulaminu dostępna                
w  siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia  i Gospodarki Materiałowej. 

2. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony. 
 

Rozdział III. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliw, dokonywana w sposób ciągły do 

pojazdów i przenośnych zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych 
urządzeń technicznych Zamawiającego, realizowana  w formie bezgotówkowych tankowań na  
stacjach paliwowych Wykonawcy. 

 
2. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości tankowania wszystkich rodzajów paliw 

wymienionych  w SIWZ na stacjach paliwowych Wykonawcy wyposażonych w monitoring 
umożliwiający identyfikację numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu, przy czym: 
a.  przynajmniej dwie  stacje paliw  winny być zlokalizowane na terenie miasta   Częstochowy 
b.  co najmniej  jedna stacja paliw  winna być zlokalizowana w każdym województwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

3. Zamawiający wymaga przechowywania zapisów z monitoringu przez okres co najmniej 7 dni 
od dnia udostępnienia Zamawiającemu pełnych danych bilingowych. Wykonawca  udostępni 
określony przez Zamawiającego fragment nagrania w ciągu 24 godzin od telefonicznego 
wniosku Zamawiającego. Pisemny wniosek o udostępnienie fragmentu nagrania dotyczącego 
konkretnego tankowania, Zamawiający przekaże bezpośrednio przed jego udostępnieniem. 
 

4. Szacunkowa wielkość zamówienia:  
a. olej napędowy, w ilości  - 195000 l,  
b. benzyna bezołowiowa  95, w ilości  - 23000 l, 
c. benzyna bezołowiowa  98, w ilości  -  2800 l, 
d. gaz LPG, w ilości  – 2200 l. 

Zamówienie dotyczy zakupu ww. ilości paliw w okresie 12 miesięcy. Podane ilości paliw są   
wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. W trakcie realizacji 
zamówienia mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i pomniejszeniu (w granicach 20 % całości 
zamówienia) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.   
    

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Szczegółowy opis sposobu wykonywania zamówienia 

1. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu 
paliwa do zbiorników pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego lub przenośnych 
zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych 
Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość całodobowego zakupu paliwa, w tym również 

w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 
 
3. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw  

w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu wyrażonego w %,  podanego przez 
Wykonawcę    w formularzu ofertowym. 

                                                                                                        
4. Zakupy będą realizowane w systemie bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych: 

a. wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub numer ewidencyjny zbiornika na 
paliwo (orientacyjnie ok. 200 kart), 

b. wystawionych imiennie na pracownika Zamawiającego (orientacyjnie ok. 40 kart). 
 
5. Regulamin wydawania i użytkowania kart określi Wykonawca, przy czym winien on być 

zgodny   z postanowieniami SIWZ oraz  umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
6. Każda karta musi być zabezpieczona kodem PIN spełniającym standardy bankowe, który będzie 

znany tylko Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo ujawnić numer PIN innym pracownikom, 
którzy zobowiązani zostaną do utrzymywania go w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, 
w tym pracownikom Wykonawcy. 

 
7. Karty wydawane będą i użytkowane przez  Zamawiającego bezpłatnie, a w razie ich utraty lub 

zniszczenia uniemożliwiającego dokonanie transakcji Wykonawca będzie zobowiązany do 
wydania nieodpłatnie kart dodatkowych lub zamiennych. Zamawiający wymaga zapewnienia 
możliwości zamawiania kart  drogą internetową. 

 
8. Karty winny zostać wydane nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia zamówienia. 

 
9. Wykonawca winien  zapewnić Zamawiającemu bezpłatną  blokadę karty w systemie 

całodobowym drogą internetową lub telefoniczną. Od czasu  zgłoszenia  przez Zamawiającego 
żądania unieważnienia karty, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty transakcji 
dokonanych tą kartą. 

 
10. Każda transakcja dokonana przy użyciu karty paliwowej winna być jednocześnie potwierdzona 

przez Wykonawcę dowodem wydania zawierającym przynajmniej: 
a. numer karty paliwowej,  
b. informację o  miejscu, dacie, godzinie,  rodzaju i ilości zatankowanego paliwa, 
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c. cenę 1 litra paliwa obowiązującą powszechnie  w danym dniu na danej stacji paliwowej 
lub wartość całej transakcji wg cen paliwa obowiązujących powszechnie w danym dniu 
na danej stacji paliwowej. 

 
11. Na wniosek pracownika Zamawiającego, przy zakupach realizowanych na stacjach 

zlokalizowanych w Częstochowie, każda transakcja dokonana przy użyciu karty paliwowej, 
określonej w pkt 4 ppkt a    winna zostać potwierdzona pieczęcią stacji paliw i podpisem 
pracownika Wykonawcy: 
a. dla tankowanych pojazdów w karcie drogowej, 

      b.   dla tankowanego sprzętu, kanistra, w raporcie pracy sprzętu, 
      ponadto w okresie od 1 października do 31 marca pracownik Wykonawcy przed złożeniem  
      podpisu,   przy transakcjach dotyczących oleju napędowego, ma obowiązek wpisać temperaturę  
      zablokowania zimnego filtra paliwa określoną w świadectwie jakości paliwa lub orzeczeniu  
       laboratoryjnym. 
 
12. Pełne dane, w tym godzina tankowania, dotyczące wszystkich transakcji Zamawiającego 

dokonanych kartami paliwowymi ze wszystkich stacji Wykonawcy w danej dobie, Wykonawca 
winien udostępnić Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 48 godzin w postaci pliku lub plików 
zgodnych z formatem Excell umożliwiających dowolne sortowanie danych przez 
Zamawiającego. Dane w plikach domyślnie powinny mieć układ chronologiczny. 

 
13. Tabele, o których mowa w punkcie 12 oprócz danych określonych w punkcie 10 powinny 

zawierać „Ośrodek kosztów” przypisany do karty paliwowej (do ośmiu znaków 
alfanumerycznych) oraz: 

a. dla kart paliwowych opisanych w pkt  4 ppkt a 
   - nr rejestracyjny pojazdu, lub ewidencyjny zbiornika, 
  -  stan licznika podawany przez pracownika  Zamawiającego w czasie tankowania,  

b. dla kart paliwowych opisanych w pkt  4 ppkt b 
   - kod kosztów (do 6 cyfr) podawany przez pracownika  Zamawiającego w czasie  
     tankowania ( może być podawany w kolumnie „stan licznika”). 

 
14. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT. 

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Miesiąc rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem 
kalendarzowym. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału miesiąca kalendarzowego na dwa 
okresy rozliczeniowe, które będą oddzielnie fakturowane. 

 
15. Do każdej faktury przekazywanej Zamawiającemu Wykonawca winien udostępnić następujące 

dane:   
a. liczbę porządkową transakcji,     
b. datę transakcji,  
c. miejsce tankowania, 
d. numer karty paliwowej, 
e. rodzaj paliwa, 
f. ilość zatankowanego paliwa, 
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g. wartość transakcji netto z upustem, z podsumowaniem  dla poszczególnych rodzajów paliwa, 
h. ośrodek kosztów. 

Dane te mają mieć układ chronologiczny w postaci pliku/plików zgodnych z formatem Excell 
umożliwiających dowolne sortowanie przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 
udostępnienia podsumowania zestawienia na każdy produkt osobno, które może być dołączone 
w osobnym pliku. Jeżeli faktura zawiera wykaz wszystkich transakcji zakupu z numerami 
porządkowymi to zestawienie otrzymywane na adres e-mail  lub udostępniane do pobrania na 
stronie internetowej nie musi zawierać numerów porządkowych. 

    
16. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwiać Zamawiającemu korzystanie poprzez stronę 

internetową z przeglądu zestawienia faktur z wyszczególnieniem dat, rodzaju, ilości, wartości 
nabytych paliw  dostępnych  w stosunku do danej transakcji, co najmniej  przez 2 miesiące od 
dnia jej dokonania. 

    Zamawiający dopuszcza możliwość, aby daty transakcji znajdowały się na załączniku  
    elektronicznym przesyłanym na wskazany adres email lub były dostępne na indywidualnie  
    dedykowanej stronie internetowej pod warunkiem, że załącznik będzie w formie możliwej do  
     wydruku przez Zamawiającego. 
17. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zawarte na fakturze jest należnością za paliwo, zawierającą 

wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją niniejszego zamówienia, takie jak np. 
podatki, opłaty. 

 
18. Faktury Wykonawcy będą zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego – przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  
Za datę dokonania płatności faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość przyjmowania e -faktur.      
Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę w realizacji terminu płatności 21 dni od daty 
wystawienia faktury przy zobowiązaniu, że faktura będzie dostarczona lub udostępniona  
w formie elektronicznej na 14 dni przed terminem płatności . 

                                            
19. Nie przewiduje się ustanowienia zabezpieczenia umowy na bezgotówkowy zakup paliwa. 
 

20. Warunki gwarancji:  
a.   Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, 
b. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych 

paliw na życzenie Zamawiającego, 
c. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości sprzedanych paliw. 

 
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Sukcesywnie, w sposób ciągły, w okresie 12 miesięcy, pożądany okres obowiązywania umowy od 
13.09.2016 r. do dnia 12.09.2017 r. 



TZ.261.22.2016 

Strona 7 z 13 

 
Rozdział V. Warunki wymagane od Wykonawców 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna  
nieposiadająca osobowości  prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz    
spełniają warunki, dotyczące:  

   a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  

       prawa nakładają obowiązek ich posiadania , 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia , 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; w szczególności posiadają dwie stacje paliw zlokalizowane na terenie miasta 
Częstochowy oraz co najmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w każdym województwie, 
przy czym stacje te wyposażone są w monitoring umożliwiający identyfikację numeru 
rejestracyjnego tankowanego pojazdu, a system rejestrujący przechowuje zapisy                             
z monitoringu co najmniej 7 dni od udostępnienia Zamawiającemu pełnych danych 
bilingowych, 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

oraz: 

e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, 
w szczególności z  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.] i ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
[Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.], 

f.  przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich 
pracowników, którzy będą brać udział w jego realizacji, z Polityką Środowiskową 
Zamawiającego, 

g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania 
Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem 
do realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym 
udział w realizacji zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3.1 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3.2 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 3, została wybrana, zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
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Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – 
nie spełnia”,  w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych  
w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

 
Rozdział VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawców 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć: 
a. oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji, 

b. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
płynnymi, 

c.   aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 

d. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości                              
w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie, 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), 

e. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, 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), 

f. wykaz stacji paliw Wykonawcy, na których Zamawiający będzie mógł dokonywać 
bezgotówkowych tankowań paliw w ramach zawartej umowy ( z użyciem wystawionej 
przez Wykonawcę karty) wraz   z podaniem dokładnych adresów stacji z numerami 
telefonów, z uwzględnieniem zapisów rozdziału III niniejszej SIWZ.    

g. potwierdzenie wpłaty wadium, 
h. kopie paragonów z kas fiskalnych, wewnętrzne raporty sprzedaży lub oświadczenia 

Wykonawcy potwierdzające wysokość podanych w formularzu ofertowym,  średnich cen 
jednostkowych na dzień 14.07.2016 r. godz. 07:00-10:00. Dokumenty zostaną uznane, o ile 
będą zgodne z odpowiednimi paragonami posiadanymi przez Zamawiającego. 

 
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone                 

w formie kopii  muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”                        
i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.                   
z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osoby (ę) nie wymienione (ą) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby 
podpisującej. 

3. W przypadku oferty wspólnej każdy ze wspólników składa dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału   w postępowaniu. 
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4. Oferta musi być podpisana  przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli  w jego imieniu. Uprawnienie do reprezentacji musi wynikać z załączonych 
dokumentów. 

5. Pełnomocnictwo: 
a. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, 

b.  pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii 
poświadczonej  za zgodność  z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub 
kopii poświadczonej  za zgodność  z oryginałem przez  pełnomocnika, z zastrzeżeniem pkt c, 

c. Zamawiający ma prawo, przed podpisaniem umowy, zażądać do wglądu oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 1 c – e, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju,   w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 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. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa to zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  
tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Gospodarki 
Żywnościowej SA, numer  51 2030 0045 1110 0000 0197 8860. Do oferty prosimy dołączyć 
potwierdzenie wpłaty wadium. 

4.  W przypadku wnoszenia wadium  w innych  formach niż w pieniądzu,  należy oryginał 
dokumentu dołączyć do koperty z ofertą jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub 
zszyć z ofertą. 

5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
6. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego (w przypadku innych 

form złożone  w siedzibie Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 
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7. Gwarancja lub poręczenie przedstawione na zabezpieczenie wadium powinno być udzielone 
nieodwołalnie i bezwarunkowo. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być 
przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia 
określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę. 

8. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego. 

9.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

a. upłynął termin związania ofertą, 

b. zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b. który został wykluczony z postępowania, 

c. którego oferta została odrzucona. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 

Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym,  

osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania mogą 
być składane: 
a. pisemnie na adres Zamawiającego, 
b. faxem na nr (34) 37-73-176, 
c. drogą elektroniczną, e-mailem na adres: poczta@pwik.czest.pl, 
przy czym w przypadku porozumienia przesłanego za pomocą faxu lub drogą elektroniczną każda 
ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej strony potwierdzić fakt otrzymania informacji. 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zamówienia: 
- w sprawach merytorycznych - P. Ryszard Chmielarz tel. (34) 377-32-30, 
- w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76, 
w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00. 

 
Rozdział IX. Wyjaśnienia, modyfikacje  treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków  zamówienia nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

      Jednocześnie pisemna  treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy  

      otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie  

       internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.  
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia zmian w ofertach.  

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców 
 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany, przez osoby uprawnione do reprezentowania                           

i składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy stanowiący 
ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej SIWZ. 

2. Oferta wspólna: 
a. w formularzu ofertowym należy wpisać dane wszystkich wspólników, 
b. oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników lub pełnomocnika. 

3. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być sporządzona w języku polskim, w formie 
pisemnej, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 
pozostawienia śladów. 

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z dołączonymi dokumentami były trwale spięte 
oraz kolejno ponumerowane. 

5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego                              

i oznaczonej nazwą  firmy z adresem Wykonawcy i dopiskiem:  PRZETARG – 
„TANKOWANIE”.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku prawidłowego 
oznaczenia koperty. 

10. Koszt sporządzenia i przesłania oferty wraz z dokumentami ponosi Wykonawca. 
11. Pożądane jest aby formularz ofertowy stanowił pierwszą stronę oferty. 

 
Rozdział XI. Cena ofertowa  i sposób jej obliczenia 

Cena ofertowa równa się  łączna wartość brutto na dzień ogłoszenia przetargu; wskazana                                 
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  
 

Rozdział XII. Termin zwi ązania ofertą 
60 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert. 

 
Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert  

1. Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2016 r. o godz. 9:00. 
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 
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Rozdział XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert  
1. Oferty będą otwierane komisyjnie w dniu 01.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego    w sali konferencyjnej.  
2. Otwarcie ofert jest jawne; podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy 

Wykonawców,   a także ceny i inne informacje mające wpływ na wybór oferty. 
3. Informacje z jawnego otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy nieobecnemu 

przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek. 
 

Rozdział XV. Badanie oferty: 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do 
przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  Nie 
złożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 

2. Zamawiający poprawia w  ofercie :oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty 
oraz dokonywania zmian w ofercie z zastrzeżeniem pkt 2. 

4. Wszelkie poprawki, o których mowa w pkt 2 dokonywane są w formie oddzielnego protokołu. 
 

Rozdział XVI. Kryteria wyboru oferty 
1. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100 %). 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ. 
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

 
Rozdział XVII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1. jest niezgodna z Regulaminem, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy: 

1. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa wzór umowy 
stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3. 
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2. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.  
 

Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1. nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu, 
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

3. wystąpiły okoliczności powodujące, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży  w interesie Zamawiającego, 

4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy 

 
Rozdział XX. Ogłoszenie wyników 

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 
 

Rozdział XXI. Zawarcie umowy 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiera umowę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 

 
ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Wzór umowy. 
4. Polityka Środowiskowa. 
 
Częstochowa, dn. 01.07.2016 r.     
 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej –  P. Tadeusz Koch _________________ 

Sekretarz – P. Katarzyna Walenta   _________________ 

Członek – P. Ryszard Chmielarz      _________________ 

Członek – P. Marek Majewski        _________________ 

Członek – P. Grzegorz Ceglarek      ________________ 

Członek  – P. Elżbieta Kott              _________________ 

      

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, w dniu _____________________ 
 
 
 
  


