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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Formularz ofertowy ………………………………………… - załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu ………………………… - załącznik nr 2 

3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów …………………………... - załącznik nr 2a 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej …………………………………       - załącznik nr 3 

5. Wzór umowy ………………………………………………... - załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca  

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  

 



Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.  

Mszanowo ul. Parkowa 2  

13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

tel. 56 47 424 47 fax. 56 47 263 39  

NIP 8771467846  

REGON : 280528623  

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą PZP” oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

    Biuletyn Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 656416-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. 

    strona internetowa – http://www.zuk-mszanowo.pl/ 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV) 

 

09134100-8 – Olej napędowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw 

w Mszanowie oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Olej napędowy musi spełniać parametry opisane Polską Normą PN-EN 590, 

z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od 

warunków atmosferycznych. 

3. Szacunkowe – przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy szacuje się na poziomie 

48 tys. l/rok. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia może ulec zmianie, ze względu 

na bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego. 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości oleju 

napędowego, określonego powyżej, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego 

tytułu. 

4. Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek, należy więc w składanej ofercie uwzględnić 

wszystkie występujące w trakcie realizacji dostawy koszty w tym m.in. koszt transportu, 

rozładunku, itp.  

5. Dostawa oleju odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne:  

 w ilościach określonych w zgłoszeniu wraz z dołączonym do każdej dostawy 

świadectwem jakości potwierdzającym, że dostarczony olej napędowy spełnia 

parametry określone w pkt. 2; dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie 



pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez Zamawiającego lub 

upoważnionego przez Zamawiającego pracownika, 

 na koszt i środkami transportu Wykonawcy.  

6. Wykonawca winien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za 

pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną 

w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową 

przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju 

napędowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, 

którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru 

ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 

wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów 

pomiarowych (Dz. U. 2008 Nr 4 poz. 23 ze zm.). Urządzenia te powinny posiadać ważne 

świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.  

7. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie 

minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego. 

Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę 

w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 

ustawy PZP. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. 

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  



Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.) w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia.  

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia warunek nie podlega sumowaniu tj. każdy z Wykonawców musi 

wykazać się posiadaniem w/w uprawnienia.  

 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.  

 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.  

 

Ponadto:  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie 

marginalizowanych.  

 

2. Podstawy wykluczenia: 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 

w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.  

2) Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności spośród 

przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP, tj.:  

 

 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 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, 

z późn. zm.);  

 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.  

4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie  

internetowej www.zuk-mszanowo.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 

ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

http://www.zuk-mszanowo.pl/


5) Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

7) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 6. 

8) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów 

określonych w ustawie PZP, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz ogłoszeniu 

o zamówieniu i w SIWZ.  

4. 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 realizacje zamówienia. 

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione 

oświadczenia i dokumenty:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2) Wydruk ze strony internetowej zawierający cennik wskazanej rafinerii, według 

którego dokonano kalkulacji – wskazujący cenę jednostkową oleju na dzień 

04 grudnia do godz. 12.00.  

3) Pełnomocnictwo – W przypadku, gdy Wykonawcę/Wykonawców reprezentuje 

pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres 



umocowania oraz dane mocodawcy (wykonawcy) i pełnomocnika, podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (-ów). Dokument pełnomocnictwa 

musi być złożony w formie pisemnej: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu. 

7) 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. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do 

SIWZ.  

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających:  

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.  

koncesję na obrót paliwami ciekłymi, określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.) 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. 

2) brak podstaw do wykluczenia z tj.:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału:  

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

Siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości,  

2) dokument/y, o którym mowa w pkt 1 winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  



4. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 

mowa w ust. 3 pkt 1 nin. rozdziału, 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. Zapis ust. 3 pkt 2 

nin. rozdziału stosuje się.  

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

8. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania  

określone w ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 – dalej 

rozporządzenie). 

9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja):  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w rozdz. V ust.2 

pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazują zgodnie z rozdz. V ust 1 pkt 2 SIWZ. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia o których mowa w ust.1 pkt. 1 niniejszego rozdziału – składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  



4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców 

(każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub 

wspólników spółki cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 nin. Rozdziału.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz.VI. 1. Niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.).  

12. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie  

rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatne 

dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli wykonawca zagraniczny nie wskaże danego 

rejestru, zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze 

publicznym i wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do  

porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej 

w ust.3–6 nin. rozdziału.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.  



4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez Wykonawcę i inne  

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawców, należy złożyć 

w oryginale.  

6. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 5 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą 

w oryginale.  

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w ust. 5 nin. rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia pracy, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

11. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. 

w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:00 do 15:00 – zostanie potraktowana tak, jakby 

przyszła w dniu następnym. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w rozdz. VII. ust. 10 niniejszej SIWZ.  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

15. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Agnieszka Więdłocha, zuk@zuk-mszanow.pl. 

16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie 
 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  

 



Rozdział IX. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 

do SIWZ.  

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

3) Wydruk ze strony internetowej zawierający cennik wskazanej rafinerii, według 

którego dokonano kalkulacji – wskazujący cenę jednostkową oleju na dzień 

04 grudnia do godz. 12.00.  

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 

uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 

z 2017 poz.570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, 

CEIDG, umowa spółki etc.).  

5) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie.  

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

4. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  



8. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 

zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).  

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób:  

 

Nadawca:  

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat:  

Zakład Usług Komunalnych 

w Mszanowie Sp. z o.o.  

Mszanowo ul. Parkowa 2  

13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

Oferta w postępowaniu na: 

„Dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

Nr sprawy ZUK.280.2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeż one 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i skutkować będzie zgodnie z uchwała SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacyjne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 



otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przez upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

17. Do przeliczania na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania.  

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać na adres 

Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo 

ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie do dnia 12 grudnia 2018 r., do 

godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 12 grudnia 2018 roku, 

o godz. 10:10, w pokoju nr 3.  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zuk-mszanowo.pl 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca w oparciu o wymogi określone w rozdz. III SIWZ oraz wszystkie zmiany 

i wyjaśnienia powstałe w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

określi cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) (cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 t. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

z 2017 r poz. 1830)) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) w załączniku Nr 1 

do SIWZ. 

http://www.zuk-mszanowo.pl/


Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).  

2. Według poniższego wzoru/schematu będzie obliczana cena przy każdej dostawie 

realizowanej w trakcie trwania umowy. 

3. Na całkowitą cenę wykonania zamówienia składa się:  

1) cena netto 1 litr oleju napędowego opublikowana na stronie internetowej producenta 

oferowanego oleju napędowego obowiązująca w dniu 04 grudnia 2018 r. do godz. 

12.00; 

2) stały upust w zł za 1 litr oleju napędowego;   

3) cena netto 1 litr oleju napędowego (z upustem);  

4) podatek od towarów i usług VAT;  

5) cena brutto za 1 litr oleju napędowego; 

6) szacunkowa ilość zamówienia w litrach. 

4. Cena oleju zaproponowana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega innymi podatkami, a także inne opłaty 

i daniny (w tym cło), koszt dostawy, transportu oraz inne składowe, które Wykonawca 

będzie uwzględniał przy rozliczeniach.  

5. Do porównania ofert zostanie wzięta cena ofertowa brutto. 

6. Ceny brutto muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

końcówkę zaokrąglić w górę). W innym przypadku Zamawiający zaokrągli wszystkie 

obliczenia Wykonawcy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami arytmetyki.  

7. Cena wymieniona przez Wykonawcę w ofercie będzie mogła ulec zmianie w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zmian cen producenta za 

uprzednim każdorazowym udokumentowaniem wzrostu ceny bądź jej obniżki.  

8. Nie dopuszcza się zmiany ceny na skutek zmian cen producenta w okresie pomiędzy 

otwarciem ofert a podpisaniem umowy.  

9. Wysokość upustu Wykonawcy pozostanie niezmienny przez cały okres realizacji 

zamówienia.  

10. Jeżeli w postepowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  

11. Ceny należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą 

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  

 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach 

(1% - 1 punkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu 

o przedstawione poniżej kryteria:  

 



Lp. Kryterium (symbol) 

 

Waga kryterium 

[%] 

Maksymalna liczba punktów 

w danym kryterium 

1. Cena (C) 90 90 

2. Termin płatności (T) 10 10 

 

1.1 Kryterium I: Cena  

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty 

wyliczane są wg wzoru: 

(cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 90 = liczba punktów za kryterium cena  

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 90,00 punktów.  

 

1.2 Kryterium II: Termin płatności (T)  

 

Termin płatności liczony jest w dniach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym 

kryterium termin płatności w dniach. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni. 

Maksymalny termin płatności wynosi 45 dni. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje "Termin płatności" krótszy niż 14 dni - oferta takiego 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje "Termin płatności" równy lub dłuższy niż 45 dni - oferta takiego 

Wykonawcy otrzyma 10 pkt. 

 

T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium "Termin płatności", zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

Lp. Termin płatności Ilość punktów (T) 

1. 14 dni (minimalny termin płatności) 0 pkt. 

2. 21 dni  5 pkt. 

3. 30 dni 8 pkt. 

4. 45 dni 10 pkt. 

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10,00 punktów.  

 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

  

L = C + T 

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,  

T – punkty uzyskane w kryterium „termin płatności”  

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy  

najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  



5. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

6. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie 

z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.  

7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt. 6 ustawy PZP.  

8. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający 

będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy PZP. 

 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą 

elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w, pkt. 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą 

przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może za żądać 

przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą 

stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  

2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

3. Dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:  

1) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania 

produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,  



2) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co 

najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane 

w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt. 1) strony ustalają nowy termin  

realizacji przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt. 2) strony ustalają nowy zakres 

realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy) pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 

z postanowieniami SIWZ. 

 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy 

Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, 

w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

Rozdział XVIII. Ochrona danych osobowych.  

 

1. Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane 

w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, 

dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione 

w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego 

i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, 

Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego 

poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane 

w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność 

Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do 

SIWZ).  



2. Zamawiający informuje, że Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 

Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych").  

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.  

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa PZP 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 

obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie 

zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty  

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

Mszanowo, 03.12.2018 r. 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ...................................................................................................................................  

Adres:  ...................................................................................................................................  

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………... 

E-mail:  ...................................................................................................................................  

NIP: ……………………………………… REGON: …………………………………………. 

 

FORMULARZ  O F E R TOWY 
 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na „Dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

Nr sprawy: ZUK.280.2018 
 
 

A: DANE WYKONAWCY: 

 

Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny   

dokument) …………………………………………………………………………………. 

Adres strony zawierającej bazę danych (bezpłatnej i ogólnodostępnej ) w szczególności 

rejestru publicznego, z której wynika prawo do podpisania oferty (rozdz. X ust. 2 pkt 4).  

www. …………………………………………………………………………………………… 

  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: ……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: e-mail ……………………………tel. ………….. 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………. 
 

B: CENA OFERTOWA 

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

i wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

 cena producenta netto ……………………… zł/ 1 litr oleju napędowego na dzień 

04.12.2018 r. opublikowana na stronie internetowej producenta (dołączyć do oferty) 

……………………………………………………………............................................... 
    (nazwa producenta paliwa) 

 

 minus upust netto*  ………………………………. zł/ 1 litr oleju napędowego 

 cena netto (z upustem) za 1 litr oleju napędowego  ………………….……. zł 

 + podatek VAT za 1 litr oleju napędowego ………… %, ……………..… zł 



 = cena brutto za 1 litr oleju napędowego      ……..……………..………… zł 

       słownie cena brutto za 1litr oleju napędowego:…………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….…………… 

 

1) Wartość zamówienia:  

………………………………… X  48 000 litrów = …………………………………… zł 
cena brutto za 1 litr oleju napędowego         

              
       słownie wartość zamówienia: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

* obowiązujący przez cały okres ważności umowy 

 

2) Termin płatności (T) – w …....… dni 

UWAGA! Wykonawca może wskazać minimalnie 14 dni – maksymalnie 45 dni 

kalendarzowych. 
 

C: OŚWIADCZENIA 

1. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.* 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami*/przy udziale 

podwykonawców. 

3. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca informuje, że** (właściwe zakreślić) zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp: 

 

tania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 

wiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia):  

Łączna wartość towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi ………………..zł netto. 

 

UWAGA !!! 

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty 

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

4. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 



5. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ w szczególności z „Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia” i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń. 

6. Ww. zamówienie zrealizuję/emy w terminie określonym w SIWZ.  

7. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego 

informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę 

każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych 

wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych 

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

8. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ………………………………………………….. e-mail: …………………… 

tel.: ……………………………………….. . 

 

E: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 

nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od Do 

1.    

2.    

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

F: SPIS TREŚCI 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

1)  ……………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………… 

4)  ……………………………………………………………………… 

5)  ……………………………………………………………………… 

6)  ……………………………………………………………………… 

7)  ……………………………………………………………………… 

2. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek. 

* niepotrzebne skreślić 

…............................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

……………………………. 
     pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na „Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

Nr sprawy: ZUK.280.2018 

 

działając w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………..……..….…..……..…... 

…………………………………………………………………………………….….………… 
(podać nazwę i adres 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 

ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz SIWZ. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 pkt 2. SIWZ. 

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art .............. ustawy PZP*.  
(*Wypełnić jeśli dotyczy należy 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: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć odpowiednie) 

 małym przedsiębiorstwem – zatrudniam mniej niż 50 osób, 

 średnim przedsiębiorstwem – zatrudniam mniej niż 250 osób 

 zatrudniam powyżej 250 osób. 

 

6. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to 

wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców): 

a) …………………………………………………….. 

b) …………………………………………………….. 

7. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 



Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………, w następującym zakresie ……….…………… 

………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

8. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

9. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 

powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

………………………..……………………………………………………………….……  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

10. 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. 

 

 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 a do SIWZ 
PROJEKT treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów, którego Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

……………………………. 
     pieczęć Wykonawcy 

 

ZOBOWIĄZANIE  INNYCH  PODMIOTÓW  DO  ODDANIA  WYKONAWCY  DO 

DYSPOZYCJI  NIEZBĘDNYCH  ZASOBÓW 

 

Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na „Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

Nr sprawy: ZUK.280.2018 

 

działając w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………..……..….…..……..…... 

…………………………………………………………………………………….….………… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn. „Dostawa 

oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

do dyspozycji Wykonawcy 
 

_______________________________________________________________ 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

 

Oświadczam, iż: 

1. udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
określenie zasobu – ( w zakresie zdolności technicznej i/ lub zawodowej) 

 

………………………………………………………………………………………………….……… 
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ, 

przez udostępniane zasoby) 

 

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego będzie następujący: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

3. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie 

następujący: 
 

…………………………………………………………………………………..…………… 

 

4. będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do 



warunków udziału dot. …………………………………….., na których polega 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………………………………………..…………… 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

.................................................................,dn. ......................... 

              miejscowość                    

 
………………........................................................................ 

                                                                                                    podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)  

                                                                                                 do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego 

                do dyspozycji niezbędnych zasobów  

 

 

 
UWAGA !! Z treści zobowiązania winno wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,   

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
  

UWAGA:  

niniejszy formularz oświadczenia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 
 

 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP* 

 

Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na „Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2019 r.” 

 

Nr sprawy: ZUK.280.2018  

 

działając w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………..……..….…..……..…... 

…………………………………………………………………………………….….………… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 
oświadczamy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.) 

z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia* 
 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.), łącznie z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia:* 

 

Lp. Nazwa podmiotu i siedziba 

  

  

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania 

pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w niniejszym postępowaniu: …………………………………………………………………. 

 
…………………............................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

UWAGA1! * Należy zakreślić właściwą odpowiedź 

UWAGA 2! Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

 


