Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie
Adres: ul. Targowa 3
14 – 230 Zalewo
Regon: 281469590 NIP: 744-180-94-96

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów
i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji
Zamawiającego w roku 2018

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się dnia 05.12.2017r. w:
- Biuletynie Zamówień Publicznych,
- na stronie internetowej www.zgk-zalewo.pl,
- w siedzibie Zamawiającego ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo.

Znak sprawy: ZP.1.2017

ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu
Mirosław Stańczyk
……………………..……..
Zalewo, 05.12.2017r.
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Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie
Adres Zamawiającego :
utargowa 3
14 – 230 Zalewo
Tel/fax - 89 758 80 97
Email: biuro@zgk-zalewo.pl
Strona internetowa: www.zgk-zalewo.pl
Godziny pracy: Pon. – Pt. 7:00-15:00
Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia:
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych ( Jednolity tekst: Dz.U. z 2017r. poz. 1579.) zwanej dalej „ustawą” wraz z przepisami
wykonawczymi do niej oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ).

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) Kod CPV
09.13.21.00 – 4 - benzyna bezołowiowa
09.13.41.00 – 8 - olej napędowy
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu
mechanicznego będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie
na rok 2018.
3. Przewidywane zapotrzebowanie paliw w okresie objętym zamówieniem wynosi:
- benzyny bezołowiowej „Pb 95 ( zgodna z PN-EN 228:2006 ) - w ilości około 2.500 litrów
- oleju napędowego „ON” ( zgodny z PN-EN 590:2006)
- w ilości około 32.000 litrów
4. Paliwo będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wymagania jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych oraz powinno być zdatne do użytku w okresie letnim jak i
zimowym.
5.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie na zasadach
bezgotówkowych zakupów tj.
tankowań pojazdów do zbiorników a sprzętu mechanicznego do kanistrów na stacji paliw
Wykonawcy.

6. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw
obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem
przyznanego Zamawiającemu upustu, wskazanego w formularzu oferty.
7. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do
zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu. Wymienione
osoby będą każdorazowo potwierdzać dostawcy własnoręcznym podpisem odbiór paliw na
dokumentach wydania.
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8. Stacja
benzynowa będąca w dyspozycji Wykonawcy powinna być dostępna dla
Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.00 -15.00. Stacja powinna znajdować się w
odległości nie większej niż 5 kilometrów od miejscowości Zalewo.
9. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT dwa razy w
miesiącu, a termin płatności wyniesie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do
Zamawiającego.
10. Określona przez Zamawiającego ilość oleju oraz benzyny (w litrach) jest wartością
prognozowaną ustaloną dla okresu 12 miesięcy, wyliczoną na podstawie zużycia
paliwa w 2017 roku i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej dostawy i należnej
odpłatności.
11. 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.

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia:
Terminem wykonania zamówienia będą sukcesywne dostawy realizowane od dnia 02.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. ( przy czym data rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie jedynie w
przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy ).

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki określone art.22 ust.1 ustawy dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1
do SIWZ).
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1
do SIWZ).
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1
do SIWZ).

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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2.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie zgodnie
z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

Rozdział VI - Podstawy wykluczenia z postępowania:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę
na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ( jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ) 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 ( jednolity tekst: Dz.
U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm. )
3.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4 .Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 );
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3 )
2. Do oferty ( załącznik nr 1do SIWZ ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej rozdziału.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
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5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
6. 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 5 do SIWZ.
7. Pisemne zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.
Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP oraz, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna i finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
Rozdziale V pkt 1.
9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 15.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą .
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 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.
12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 4
do SIWZ ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa
się w formie oryginału.
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13. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
( art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ) oraz kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ, po czym dopiero,
wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokonuje oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
14. Na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp, Zamawiając może wezwać wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie do
przedłożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego:
1) 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.
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15.ppkt 2), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
17. 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
pkt 16, 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.
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ).
19. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 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 poz.1126 ) dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Pzp, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
20. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt. 19 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
21. 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.
22. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt. 1
składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu.
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23.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 niniejszego Rozdziału,
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.
24. Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów , o których mowa
w pkt 15) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a
który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp.

Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi
się w formie pisemnej w języku polskim.
2. Sposób porozumiewania się między Wykonawcą a Zamawiającym ( zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski oraz informacje) odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.
1481 ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (
jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm. ), za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP),
które składane są wyłącznie w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski i odpowiedzi za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: ul. Targowa 3, 14- 230 Zalewo.
6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@zgk-zalewo.pl, a faksem na nr - 89 758 80 97.
7. Składanie wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4, 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz 90 ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiający będzie wyzwał do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy Pzp, art. 87
ust. 1 ustawy Pzp lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wykonawcy mogą składać wyjaśnienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjaśnienia w
każdym przypadku muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Wyjaśniania przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać przesłane w formie skanu; nie
można przesyłać wyjaśnień w formie zwykłej wiadomości elektronicznej bez podpisu lub załącznika
word bez podpisu. Wyjaśnienia przekazywane faksem lub drogą elektroniczną nie muszą być
dostarczane w formie oryginału.
8. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom odpowiedzi na wnioski, oświadczenia i informacje
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej
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podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
treścią pisma.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni
przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie
do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
11. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu
składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązują należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :
Mirosław Stańczyk
email: biurok@zgk-zalewo.pl
- Tel. 89 758 80 97
Fax 89 758 80 97
Rozdział IX - Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział X - Termin związania ofertą:
1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XI – Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Oferty - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Pisemne zobowiązanie
składane jest w oryginale.
5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub
złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile
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nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów ( Pełnomocnictwo w oryginale lub
odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać:
podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis
pełnomocnictwa poświadczony notarialnie.
6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wzory dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zakresie zgodnym z niniejszą SIWZ.
8. Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu.
9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez
siebie treści powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji jej zawartości, a zapisane strony oferty były ponumerowane.
11. Strony oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane,
należy złożyć w oddzielnej, nieprzeźroczystej teczce i opisać na okładce. Wewnątrz okładki winien być
spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja o dokumentach stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta w formularzu ofertowym.
12. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy (np. członka konsorcjum/ wspólnika
spółki cywilnej) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tegoż Wykonawcę lub
Pełnomocnika.
13. Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
14. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty
wspólnej) Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15.Wymogi formalne i opakowanie oferty:
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu ( kopercie ), uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2) Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią
firmową Wykonawcy wraz z adresem:
………………………
(dane Wykonawcy)

Adresat
„OFERTA na …..…..
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

3) Data i godzina dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego będzie odnotowana na
kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.
16. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
1) Zmiany w złożonej już ofercie może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu
składania ofert.
2) Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
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3) Zmiany w ofercie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na
kopercie „ ZMIANA „
4) Koperty oznaczone ZMIANA będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty wycofane co, do
których Wykonawcy nie zażądali ich zwrotu, nie zostaną otwarte.
5)
Wykonawca wycofuje ofertę poprzez przesłanie do Zamawiającego pisemnego –
oryginalnego – oświadczenia o wycofaniu oferty wraz z dokumentem potwierdzającym, że
oświadczenie zostało podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy (np.
dokument KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
6) Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie, ul. Targowa 5, 140230 Zalewo.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 13 grudnia 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie, ul. Targowa 5, 140230 Zalewo.
3. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22
czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
5. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Pzp, a następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany
ceny.

Rozdział XIII - Opis sposobu obliczenia ceny:
1.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2.Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne w realizacji zamówienia po odjęciu oferowanego
stałego upustu od ceny 1 litra danego paliwa.
3.Do oferty Wykonawca wpisuje cenę oraz upust.
4. Dla porównania cen ofert, należy podać cenę brutto paliwa z dnia 24.11.2017r. w godzinach
8.00 – 12.00
5. Wzór na wyliczenie ceny oferty (ON + Pb95).
Co = [32.000 litrów ON x (Con – Uon)] + [2.500 litrów Pb x (CPb95 – UPb95)]
Co – cena oferty (brutto),
Con – cena dzienna sprzedaży brutto oleju napędowego na stacji paliw oferenta
z dnia 24.11.2017 r. w godzinach 8.00 – 12.00
Uon – stały w okresie umownym (wyrażony kwotowo w złotych brutto) oferowany
przez dostawcę upust od każdego litra zakupionego po dziennej cenie
sprzedaży oleju napędowego,
CPb95 – cena dzienna sprzedaży (brutto) benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw
oferenta z dnia 24.11.2017 r. w godzinach 8.00 – 12.00
UPb95 – stały w okresie umownym (wyrażony kwotowo w złotych brutto) oferowany
przez dostawcę upust od każdego litra zakupionej po dziennej cenie
sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb95.
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6. Cena oferty stanowi sumę iloczynów planowanej do zakupienia ilości poszczególnych rodzajów
paliw, pomniejszonej o stały upust/rabat oferowany przez Wykonawcę od zakupu każdego
litra poszczególnych rodzajów paliw.

Rozdział XIV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania):
Cena oferty brutto

- 100%

C=

najniższa cena oferty brutto
--------------------------------------

100 pkt

cena brutto oferty badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.

Rozdział XV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty
najkorzystniejszej z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo adresu
zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnieniem wyboru oferty, a także
nazwy (firmy) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej
punktacji.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy
wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust.1 ustawy.

Rozdział XVI - Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 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
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1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

Dostawca gwarantuje jakość produktów zgodną z obowiązującymi normami.
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2018 r. i podpisaniu umowy do
31.12.2018r.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Dostawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
W razie stwierdzenia wad jakościowych produktu Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną
reklamację do Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od
daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego po jej uznaniu lub odrzuceniu.
Nieudzielanie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania,
uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Dostawcę.
Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od
wad, na koszt Dostawcy, w terminie 3 dni, licząc od daty uznania reklamacji przez
Zamawiającego.
Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 3 i 4 stronom przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu
umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towary zgodnie z podanym upustem cenowym od ceny
towaru w dniu zakupu produktu, zaoferowanym w formularzu ofertowym siwz.
Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej
przez wykonawcę faktury VAT.
Wykonawca wystawi fakturę VAT (dwa razy w miesiącu), wskazując jako płatnika: Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie i dostarczy fakturę VAT do siedziby
zamawiającemu, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
Zamawiający wpłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto wykonawcy wskazane na
fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu zamawiającego.
Zaoferowany stały upust cenowy jest bezwzględnie obowiązujący i stały w okresie
obowiązywania umowy.

Rozdział XVIII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI
ustawy: odwołanie i skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego dotyczących:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Wykonawca na podstawie art. 181 ustawy Pzp może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Rozdział XIX - Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Rozdział XX - Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział XXI - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział XXII - Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Rozdział XXIII - Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiającego

1. Strona internetowa zamawiającego na której będą się ukazywały wszelkie informacje, odpowiedzi
na zapytania związane z postępowaniem ma następujący adres: www.zgk-zalewo.pl
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje: biuro@zgk-zalewo.pl
Rozdział XXIV - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja o
zaliczkach

1. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Rozdział XXV - Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
Rozdział XXVI - Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.
Rozdział XXVII - Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a prawa zamówień
publicznych
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Rozdział XXVIII - Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.
Rozdział XXIX - Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części Zamówienia
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXX - Standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a
Nie dotyczy.
Rozdział XXXI - Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie
w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

Rozdział XXXII - Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczna części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy.

Rozdział XXXIII - Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

1 - Formularz oferty
2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
3 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy
4 – Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
5 – Zobowiązanie innego podmiotu
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Miejscowość, data…………………………….
………………………………………
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………….
Siedziba………………………………………….………………..………………………………
Nr telefonu i faksu……………………………….……………..………………………………..
adres poczty elektronicznej…………………………….………………...……………………..
nr NIP ………………………………………….…………………………….……………………
nr REGON …………………………….………………………………………………………….
nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….
Adres strony zawierającej bazę danych (bezpłatnej i ogólnodostępnej ) w szczególności rejestru
publicznego, z której wynika prawo do podpisania oferty………………………..
Nawiązując do publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) pn.

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”
2. Cena oferty:
Gwarantujemy następujący stały w okresie umownym upust ( wyrażony kwotowo w złotych brutto) od
każdego litra zakupionego rodzaju paliwa po dziennych cenach sprzedaży:
a) upust dla oleju napędowego -

Uon = ……………..zł/litr,

słownie ……………………………………………………………......... od litra,
b) upust dla benzyny bezołowiowej Pb95 -

UPb95 = ………...….zł/litr,

słownie……………………………………………………………….…. od litra,
Cena oferty (brutto) na dostawy paliw wyliczona według wzoru:
Co = [32.000 litrów ON x (Con – Uon)] + [2.500 litrów Pb x (CPb95 – Upb95)]
Cena oferty ……………………………………zł.
Słownie .......................................................................................................................zł.
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3. Składając ofertę oświadczam(y) że:
1) Akceptujemy termin wykonania zamówienia, określony w SIWZ.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3) Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie siłami własnymi / przy udziale podwykonawców*
(* - niepotrzebne skreślić ).
4. Oświadczam/y, że jestem/śmy ( zaznaczyć właściwe ):





Mikro przedsiębiorstwem – zatrudniającym mniej niż 10 pracowników
Małym przedsiębiorstwem – zatrudniającym mniej niż 50 pracowników
Średnim przedsiębiorstwem – zatrudniającym mniej niż 250 pracowników

5. W przypadku udziału podwykonawców należy wskazać, jaka część zamówienia będzie
im powierzona:

Część zamówienia, której wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy
( o ile jest to wiadome )

6. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.)
1) ………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………..

7.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1)……………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………..…

.........……………………………………
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy )
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Miejscowość, data ……………..

Wykonawca:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”

prowadzonego przez Gminę Zalewo, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”

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

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1.

……………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….……………………………………..,
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.
…………………………………………

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość, data …………..

Wykonawca:
…………………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”

prowadzonego przez Gminę Zalewo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

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

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

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(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 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp
lub
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn:
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”
oświadczam, że*:

 NIE NALEŻYMY do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz. 229 ze
zm. ),
 NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej - o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Pzp. z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu,
 NALEŻYMY do grupy kapitałowej** - o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp,
łącznie z n/w
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym
postępowaniu:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

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

………….…………………

( miejscowość i data)
uprawnionych

(podpis osoby lub osób
do reprezentowania Wykonawcy)

* Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź
** wypełnić tylko wówczas, jeżeli Wykonawca oświadcza że należy do grupy kapitałowej
UWAGA
w przypadku ofert wspólnych ( konsorcjum ) przedmiotowe oświadczenie w imieniu własnym składa każdy z
wykonawców. Niniejsze Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego
będącego w dyspozycji Zamawiającego w roku 2018”

…...................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
…............................................................................................................…....................................
(adres podmiotu)
Zobowiązuję/my się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu niniejszego zamówienia na rzecz:
…...................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
Oświadczam, że udostępnię do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(wymienić rodzaj udostępnianych zasobów w zakresie zdolności technicznej i/lub zawodowej)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu w/w zamówienia w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)
Oświadczam/y, że w/w zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia w następujący sposób:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………………….……
(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia)
Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcą następujący stosunek: ……………
………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem)

…………………………………………..
(podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)

Miejscowość, data ……………..

* niepotrzebne skreślić
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