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I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
www.pgkim.nowadeba.pl ; e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
tel. (15) 846 2641, fax: 15 846 2546
NIP: 867-000-31-34; REGON: 830353374
KRS: 0000171618

II.

Tryb zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia – dla dostaw - o wartości
nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; prowadzone jest
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON
właściwy do warunków klimatycznych) w ilości ok. 56 000 litrów, do zbiornika
typu Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie
Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie ul. Leśna 1. Olej powinien odpowiadać normie
PN- EN 590:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1680). Paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości
przy każdej dostawie.
2. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie,
stosownie do jego potrzeb, poprzez dostawę do w/w zbiornika. Dostawy
jednorazowe obejmowały będą do 5000 litrów i wykonywane będą w dni
robocze na podstawie złożonych zamówień (w ciągu 24 godzin od złożenia
każdorazowego zamówienia). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie
realizowana autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający będzie przyjmował paliwo komisyjnie w miejscu rozładunku
cysterny na podstawie dwukrotnego pomiaru ilości dostarczonego paliwa za
pomocą liczników oraz zalegalizowanej listwy pomiarowej przyporządkowanej
do danego zbiornika dokonywanej przed i po zalaniu zbiorników (w litrach
rzeczywistych); po zalaniu oleju napędowego pomiar dokonywany będzie po
ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku.
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Kod CPV:
09134100-8 – olej napędowy
5. Postanowienia dodatkowe:
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1) Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej;
- przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
- dynamicznego systemu zakupów;
- rozliczenia w walutach obcych
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych;
4) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcą obowiązują w PLN
5) Oferta musi zawierać całość kosztów związanych z realizacją zadania.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
7) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego
zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawców
dołączenia do oferty „Wykazu części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom” wg wzoru - załącznika nr 1 do
SIWZ.
IV.

Termin wykonania zamówienia (termin dostawy):

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do
potwierdzenia zainteresowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, co do którego zachodzą
okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 punkty 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy uprawnieni do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego
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warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub w
przypadku spółki cywilnej umowę spółki.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy uprawnieni do
obrotu paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający
uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument - ważną
na dzień rozstrzygnięcia koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
nie dotyczy
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku, wykazanie się przez Wykonawcę
wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jednego zamówienia obejmującego dostawę w wysokości min. 23 000
litrów/rok. Jako dowód spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć WYKAZ DOSTAW – załącznik nr 3 do SIWZ; poświadczonych
pozytywnymi referencjami.
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 oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
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7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń
wymaganych postanowieniami SIWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia
UWAGA! Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1; 2; 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
w następującym zakresie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp) w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
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VII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór: Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ);
3) wypełniony zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
oraz z załączeniem dowodu określającego, czy dostawa ta została wykonana w
sposób należyty.
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów –
wzór: Załącznik nr 4 do SIWZ.
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
6) koncesję na obrót paliwami ciekłymi (ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne - Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zmianami);
2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
Wykonawca.
3. Pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich
ważności. 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
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy;
b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy
konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania:
- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy;
- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa
pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum;
- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez
zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie
z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie
w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego obrotu;
- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do
zamawiającego;

VIII.

Informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumienia z wykonawcami.

1.

Przyjmuje się pisemny lub faxem/e-mailem sposób porozumiewania
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień i informacji.
2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na
stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl (na której zamieszczono Zapytanie
ofertowe).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego
Zapytania Ofertowego. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe
oraz zamieści na stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl, (na której
zamieszczono Zapytanie ofertowe).
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5. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Zygmunt Żołądź; fax. 15 846 25 46; e-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
IX.

Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.

Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi
być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, pismem maszynowym
lub komputerowym.
3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ) i inne
dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych
warunków.
4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty na własny koszt.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez
Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być
podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątka imienną
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub
innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
8. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
9. Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie
i parafować przez upoważnione osoby.
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
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11. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy –
podpisującego ofertę.
12. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego SIWZ powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym SIWZ formie.
13. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy,
siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.
15. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że znajdujące się w jego ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna oferty” i jako
„część zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
17. Na ofertę winno składać się:
1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1 do
SIWZ, wraz z wykazem części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru - załącznik nr 2 do
SIWZ;
3) Wykaz dostaw dla wykazania spełnienia warunku Zdolności technicznej załącznik nr 3 do SIWZ,
4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wg wzoru - Załącznik nr 4
do SIWZ,
5) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru,
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
dokument
ustanawiający
pełnomocnika
do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia,
7) Dowód wniesienia wadium.
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18. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia.
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub
notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).
3) Wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy
Wykonawcy.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego
z pełnomocnikiem, lub osobą wskazaną w Ofercie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy
przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.
6) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku
wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
przedmiotu zamówienia.
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy pzp, oferty składane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
2) Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 Ustawy pzp - Postępowanie o udzielenie
zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w ustawie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
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udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy pzp, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA-, lub spięte oddzielnie, od pozostałych jawnych
elementów oferty.
20. Wyjaśnienie treści SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
21. Modyfikacja i wycofanie ofert
1) Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą
pisemnego powiadomienia przekazanego Zamawiającemu przed terminem składania
ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez
Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób czytelny na kopercie należy umieścić
oprócz nazwy postępowania napis - ZMIANA /WYCOFANIE.
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane
własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
4) Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie
terminu składania ofert.
5) Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po
upływie wyznaczonego terminu składania ofert.
22. Poprawianie omyłek w ofercie:
1) Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące
wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczną mylną pisownię wyrazu;
ewidentny błąd gramatyczny; niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;
ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, błąd powstały w wyniku przestawienia liczb
w zapisie jednostkowych cyfr.
2) Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań
arytmetycznych na liczbach np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie
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stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto
i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego
wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:
opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być zaadresowane do
zamawiającego na adres podany w pkt 1 SIWZ:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków
klimatycznych)
Opakowanie (koperta) wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana
w sposób j/w, a ponadto powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 (sekretariat)
do dnia 30.listopada 2018 r. do godz. 10.00
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę, jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub
“WYCOFANIE”.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu

30.listopada 2018 r. o godz. 10.15 w sali nr 6.
5.1. Otwarcie ofert jest jawne.
5.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców i ceny ofert.
5.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty
(paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty
zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
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5.5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną
dołączone do oferty.
5.6. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi
obecnym:
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
b) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
c) informacje dotyczące ceny, oraz informacje stanowiące kryteria oceny ofert,
zawarte w otwieranej ofercie.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania
przetargowego.
5.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
2) ceny oraz innych informacji stanowiących kryteria oceny ofert, zawartych
w ofertach.
XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie.
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres
realizacji (wykonania) zamówienia.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia

XIV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, powołana przez

Kierownika Zamawiającego.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej
opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
a) Cena – wielkość upustu (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt) Sposób
dokonywania oceny wg wzoru: C = Cn / Cb x 60 pkt; gdzie Cn – cena najniższa,
Cb – cena badanej oferty. Cena jest liczona jako upust w stosunku do ceny netto
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za 1 m3 (1000 litrów) oleju napędowego na autonalewaku PKN ORLEN – 100%
na dzień 13.11.2018 r. Zaproponowany przez wykonawcę upust do ceny netto
za 1 m3 (1000 litrów) oleju napędowego podawana na autonalewaku PKN
ORLEN, będzie niezmienny przez cały czas obowiązywania umowy.
b) Czas dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania (liczba dni) (znaczenie w
ocenie 40% = 40 pkt).Najkrótszy możliwy czas dostawy to 1 dzień, a najdłuższy
możliwy czas dostawy od zgłoszenia to 3 dni. Wykonawca może zaproponować
czas dostawy w pełnych dniach tj.: 1, 2, 3 i więcej dni. Punkty za kryterium „czas
dostawy” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie
oświadczenia złożonego w punkcie 2 Formularza ofertowego. Ilość punktów w
kryterium zostanie obliczona następująco:




3 dni – 0 pkt
2 dni – 20 pkt
1 dzień – 40 pkt

Przez dzień zgłoszenia zapotrzebowania rozumie się przekazanie zapotrzebowania
drogą elektroniczną lub telefoniczną do godz. 12:00 danego dnia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie

postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym warunki udziału
w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną, jako
suma punktów, zgodnie w wymienionymi powyżej kryteriami oceny.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty,
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c. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
a. jej treść nie odpowiada treści SIWZ lub
b. została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków
udziałuw
postępowaniu w sprawie
wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- została złożona po terminie składania ofert określonymi w zapytaniu
ofertowym.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w trybie
i terminach określonych w art. 94 ustawy pzp.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy pzp.
XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XVII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę zgodnie z postanowieniami SIWZ i postanowieniami zawartymi w zał.
nr 5 do SIWZ tj. we wzorze umowy.
2. Niniejsze SIWZ stanowi integralną część umowy o zamówienie publiczne;

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługują
środki odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
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XIX.














Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGKiM Sp. z o.o., ul. Leśna 1,
39-460 Nowa Dęba;
inspektorem ochrony danych osobowych w PGKiM Sp. z o.o jest Pan Maciej
Belechowicz, kontakt: adres e-mail biuro@pgkim.nowadeba.pl, tel. 15 8462641;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków
klimatycznych) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX.

Inne:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru
oferty.

XXI.

Postanowienia końcowe
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
SIWZ wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne
dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni
zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Informacja ta zostanie
ponadto
zamieszczona
na
stronie
internetowej
http://www.pgkim.nowadeba.pl/przetargi/ Wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi. Uwaga: Wykonawca, który pobrał Zapytanie Ofertowe ze strony
internetowej i nie zawiadomił o tym zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści
zapytań i odpowiedzi oraz informacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest
przeglądać na bieżąco podaną stronę internetową PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba.

XX.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych dostaw dla zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
Załącznik nr 5 - Wzór umowy na dostawy pojazdu

Sporządził:
Zygmunt Żołądź

Zatwierdził:

Antoni Kapusta
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Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy/wykonawców)

OFERTA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
1. Nawiązując do SIWZ na: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do
warunków klimatycznych) oferujemy dostawę oleju napędowego w ilości ok. 56 000
litrów w cenie:
Lp.
Nazwa produktu

1

Cena za 1000 litrów
PKN ORLEN S.A.
z dn. 09.11.2018 r.*
[zł/1000 l]]

Upust*
[zł/1000 l]

Cena
netto*
[zł/1000 l]

VAT*
[zł/1000 l]

Cena brutto*
[zł/1000 l]

Olej napędowy

* wartości należy podać z dokładnością do pełnych groszy (w zł do dwóch miejsc po przecinku)
Wielkość upustu ……………………………………………………………………………….

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie według SIWZ
……………………………………………………………………………………………
3. Czas dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania ………………………… dni.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
6. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
7. Oświadczamy, że zamierzamy zlecić podwykonawcy robót następującą część zamówienia:*)
w przypadku zaznaczenia zlecić podwykonawcy - należy uzupełnić tabelę poniżej.
Część zamówienia, których
wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Nazwa firmy, siedziba
podwykonawcy/podwykonawców

Uwagi

8. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję nie należy/należy* (niepotrzebne skreślić) do
grupy kapitałowej.
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W skład grupy kapitałowej, którą reprezentuję wchodzą następujące podmioty:
…………………………………………………… (wypełniamy w przypadku bycia członkiem grupy
kapitałowej)

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu3.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia i dokumenty wg wymagań określonych
w SIWZ.
11. Dane teleadresowe wykonawcy
Nr tel. …………………, Nr fax …………………, e-mail ………….…………………………
............................., dnia .........................

......................................................
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

*) niepotrzebne skreślić
Uwaga: W przypadku nie wypełnienia w pozycji 7, zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza
powierzyć wykonania żadnego zakresu zamówienia podwykonawcom.

2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................
(pieczęć Oferenta)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale
V SIWZ dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej powyższego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis
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Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy
Pzp

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

............................................................
( pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw dla zmówienia
Sukcesywne dostawy
klimatycznych)

oleju

napędowego

Lp.

Nazwa wykonawcy
(podmiotu)

Nazwa i adres
zamawiającego

1

2

3

(ON

właściwy

do

warunków

Informacje
potwierdzające
spełnianie warunków
(nazwa zadania,
wartość brutto)

Okres
wykonywanej
dostawy
(od – do)

4

5

1.

2.

UWAGA!
Do każdego wymienionego w tabeli zamówienia należy dołączyć dowód, czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

............................., dnia .........................
.......................................................
(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia

Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………..… będąc
upoważnionym(/mi) do reprezentowania: ……………………….………………………..……
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, odda Wykonawcy
………………………………………………………………....…………………………….…………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby1
…………………………………………………………………..………
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
………………………………………………………………………………………………………….…..
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2 :
…………………………………………………………………………………………………………………
Część zamówienia, którą zamierzam realizować
………………………………………………………………………………………………………..……..
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3 : ..…………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
- zdolności techniczne lub zawodowe,
2. np. podwykonawstwo. W przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze
podwykonawcy należy wskazać część zamówienia, którą będzie realizował.
3. np. umowa współpracy, inna umowa,
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