
 

 

 

 

1

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).  
 
Nr (znak) postępowania: PN/3/2016 

Nazwa zadania: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu 

Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2017”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam: dnia …………………….. roku. 
 
 
 
 

……………………………
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1  Zamawiającym jest:  
 
Nazwa zamawiającego:   Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
Adres zamawiającego:   ul. Rokicka 5A 
Kod/Miejscowość:    83-110 Tczew 
Telefon:     58 532 83 72 
Faks:      58 532 83 72 
Adres strony internetowej:   www.zuostczew.pl 
Adres poczty elektronicznej:   zuos@zuostczew.pl 
Godziny urzędowania:   7:00 - 15:00 
 
Informacje dotyczące zamówień zamieszczone są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego (tablica ogłoszeń w siedzibie ZUOS sp. z o.o.) oraz na stronie internetowej w zakładce 
„Przetargi” (www.zuostczew.pl). 
 
1.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

1.3  Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i 
dostaw lub robót budowlanych.  

1.4  Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 
następujące znaczenie:  

a)  „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.),  

b)  „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

c)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 
niniejszej SIWZ,  

d)  „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ,  

e)  „zamawiający” – ZUOS sp. z o.o. Tczew.  

1.5  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami.  

 
2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
 
1. Ustalenia ogólne: 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
c) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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d) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcy/om. 

 
  

 
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 
 
 
3. Przedmiot zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na potrzeby 
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie w ogólnej ilości szacunkowej 180 000 l. do 
miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:  
- Jednorazowa dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A: max. do 
10 000 litrów;  
 - Dostawa : co najmniej 1 raz w miesiącu  
 - Olej napędowy winien być dostarczony specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w 
zalegalizowany układ do pomiaru wypompowanego paliwa. 
- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika wypompowanego 
paliwa o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym 
(autocysterna).  
- Dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 poz. 1058) i 
wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 [wg objętości w temperaturze referencyjnej +15 stopni 
C]; 
- Dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów 
zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra; 

 W okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o 
temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C. 

 W okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o 
temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C. 

 W okresie zimowym tj. od16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego 
filtra - 32 stopni C. 

 
- Do każdej dostawy winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez 
producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: 

 gęstość,  
 temperatura zablokowania zimnego filtra, 
 zawartość siarki,  
 temperatura mętnienia oraz  
 dokument wydania.  

- Przyjęcie oleju napędowego odbywać się będzie do stacji paliw znajdującej się na terenie zakładu w 
Tczewie, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika 
odbierającego dostawę. 
- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.  
- W zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał 
jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.  
-  Dostawy zamawiane będą telefonicznie.  
- Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu max 48 godzin od momentu złożenia 
zamówienia telefonicznie (bez wliczania sobót, niedziel, świąt).  
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Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia (180 000 litrów) jest wielkością 
szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub 
zwiększeniu.  
Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-20% szacowanej ilości litrów. Prognozowana ilość zużycia 
przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości przedmiotu zamówienia 
oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania 
przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy.  
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez 
Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia.  
 
 
3. TERMIN WYKONANIA 
 
Termin wykonania zamówienia / okres realizacji umowy: od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 
 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

4.1  nie podlegają wykluczeniu,  

4.2  spełniają następujące warunki dotyczące:  

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję wystawioną przez 
Urząd Regulacji Energetyki zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem zamówienia. 

 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę min. 200 000 PLN. 

 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować:  

a) min. 1 pojazdem dostawczym – autocysterną, który wyposażony będzie w zalegalizowany układ do 
pomiaru wypompowanego paliwa o pojemności nie mniejszej niż 10 000 l. 

UWAGA : 

W ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, 
Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy dokumentu potwierdzającego 
legalizację układu pomiaru wypompowanego paliwa w który wyposażona jest autocysterna 
Wykonawcy. 

4.3  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4.4  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
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części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4.5  Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

4.5.1  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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.  

4.5.2  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 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.  

4.5.3  w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4.5.4  z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

−  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

−  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  

−  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

−  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  

4.6  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. Pełnomocnictwo 
w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy 
dołączyć do oferty.  

4.7  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy 
łącznie.  

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 

4.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 
ustawy 

4.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

 
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 
 
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
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5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i 4 do 
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te 
wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ. 
 
5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym 
mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 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. 
5.1.3 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 oświadczeniach, o 
których mowa w pkt 5.1.1. 
5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
c) odpisu 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 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
d) opisu pojazdu posiadanego przez wykonawcę, lub który będzie pozostawał w dyspozycji wykonawcy, 
wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; 
 
e) Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia) na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 
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Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Późniejsze wypełnienie tego obowiązku (opłata 
polisy) nie będzie uznane za spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, nawet jeżeli 
później polisa zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa danego 
wykonawcy będzie obowiązywała. 
W sytuacji gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do 
polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, 
rachunku). 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) zamawiający uzna warunek 
posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia od każdego z 
konsorcjantów. 
Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego z konsorcjantów, pod 
warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych w siwz. 
f) Koncesję wystawioną przez Urząd Regulacji Energetyki zezwalająca na obrót paliwem objętym 
przedmiotem zamówienia. 
g) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 
 
5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a) - c) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 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. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się. 
5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
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5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć 
w formie oryginału. 
5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 
5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski 
5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) 
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 
5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 
osoby podpisującej. 
5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 
się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za 
zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność 
z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron 
wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 
5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
7.6 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez wykonawcę. 
7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy. 
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7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 
wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 
7.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. 
7.14 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę 
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o 
których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie 
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, 
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, 
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę 
składa pełnomocnik, 
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca  polega 
na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 
 
b) „Oferta – „Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów 
Stałych w Tczewie w roku 2017”, nr postępowania ……………. 
nie otwierać przed …………………r. godz. 10:15” 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych informacji. 
 
 
8. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 
8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia
 31.10.2016 r. do godz. 10:00 
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego: Tczew ul. Rokicka 5A – sekretariat na I piętrze. 
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8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 
miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
8.3 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić fakt 
objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu. 
 
8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.10.2016 r. godz. 10:15 
Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego Tczew ul. Rokicka 5A w Sali edukacyjnej na parterze. 
 
8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 
8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
www.zuostczew.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 

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 
wykonawcom. 
 
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3 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 zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 
 
 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
Dokonując obliczenia ceny należy mieć na względzie, że: 
10.1 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i wzorze umowy. 
10.2 Cena podana w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
10.3 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku – złote i grosze. 
10.4 Cena 1 l paliwa zaproponowana w ofercie służy jedynie skalkulowaniu ceny oferty – po zawarciu 
umowy cena ta może ulegać zmianie, w granicach wskazanych w SIWZ i umowie. 
10.5 Wypełniając formularz ofertowy w kolumnie nr 4 należy wskazać cenę hurtową zakupu paliwa na 
rynku krajowym, ustaloną na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu tj. 17.10.2016r. 
W kolumnie nr 6 należy wskazać cenę jednostkową detaliczną 1 litra paliwa, obliczoną jako „cena na 
dystrybutorze”, tzn. cena hurtowa zakupu paliwa na rynku krajowym (z kolumny nr 4), powiększona o stałą 
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marżę wykonawcy. 
W kolumnie nr 7 należy wpisać oferowaną przez wykonawcę wartość upustu od ceny z kolumny 6-ej. 
W kolumnie nr 8 wykonawca wskazuje wartość netto obliczoną jako iloczyn ceny jednostkowej detalicznej 
1 litra paliwa, pomniejszonej o upust, wskazany w kolumnie 7-ej oraz szacunkowej ilości paliwa, 
wskazanej przez zamawiającego w kolumnie nr 3. 
Do tak obliczonej ceny należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. 
Cena obliczona w powyższy sposób, wskazana w kolumnie nr 9 (Wartość brutto zł po upuście) stanowi 
cenę oferty. 
 
11. BADANIE OFERT 
 
11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny 
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 
11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
12.1 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poniżej: 
 
Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 
1 najniższa cena 100% 
 
Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium: w kryterium zostanie 
zastosowany następujący wzór arytmetyczny:  

 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1. 
 

CENA (C)   
              Cn x 100 pkt 
    C =    
  Cb   
   C - ilość punktów za cenę oferty badanej  
   Cn - najniższa cena z zaoferowanych  
   Cb - cena badanej oferty  
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12.2 Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

 
13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w 
postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.zuostczew.pl). 
13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie 
którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
 
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 
14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
16. POSTANOWIENIA UMOWY 
 
16.1 Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na 
warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 
 
16.3 Zamawiający przewiduje możliwości zmiany ceny w sytuacjach wymienionych w paragr. 8 Umowy. 

 
17. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 
 
17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na 
własnej stronie internetowej (www.zuostczew.pl). 
17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na 
własnej stronie internetowej. 
17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
 
18. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI 
 
18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
(zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie  lub drogą elektroniczną. 
18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 
18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający  
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email, podany przez wykonawcę, 
została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 
18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
83-110 Tczew, ul Rokicka 5A 
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@zuostczew.pl 
 
18.6 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się 
znakiem postępowania:  
PN/ 3 /2016 
18.7 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Maciej Zimny – e-mail: zamowienia@zuostczew.pl 
Godziny pracy od 7 do 15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 
 
20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Integralną częścią SIWZ są załączniki: 
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego 
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy 
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 6 – wzór opisu pojazdu, 
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Załącznik Nr 1  
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Sukcesywne dostawy oleju 
napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2017,  
PN/ 3 /2016, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
l.p. Nazwa Ilość  Cena hurtowa 

producenta 
paliw na rynku 
w dniu 
17.10.2016 
netto zł  

Stała 
marża 
wykonawcy 

Cena 
detaliczna na 
dystrybutorze 

Upust 
netto zł 

Wartość 
netto zł po 
upuście 

Wartość 
brutto zł 
po 
upuście 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Olej 
napędowy  

180 000 l       

 
Co daje łącznie: 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Oświadczam, że: 
 
  Gwarantujemy realizację zamówienia publicznego w terminie: od 01.01.2017 do 31.12.2017 
  Termin płatności: 30 dni zgodnie z postanowieniami umowy. 
   
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 
/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikach do niej. 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
informacje na temat podwykonawców 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 Wzór umowy 
 

Umowa nr PN/……./2016 

Zawarta w dniu ……………………. r. w Tczewie  
Pomiędzy:  
ZAKŁADEM UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH Sp. z o.o.  z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Rokickiej 5A, 
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru 
Sądowego pod nr 0000064288,  
reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………. - 
……………………………………………………………………. 
zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”  

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….reprezentowaną przez: 
 
 ……………………………………………………. - ……………………………………………………………….. 
zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą”; 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -46 
Prawa zamówień publicznych, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (dalej: towar) w szacunkowej ilości 
180 000 litrów, na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie.  
2. Wykonawca zapewnia że olej napędowy, będący przedmiotem sprzedaży odpowiada wymaganiom 
postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 poz. 1058) i 
wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12. 
3. Dostawy oleju następować będą partiami stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, 
począwszy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wg poniższych zasad:  
- jednorazowa dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A: max. do 
10 000  litrów. 
4.  Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy dostarczanego paliwa. 
5.  Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowane dopiero z chwilą 
przepompowania paliwa do zbiornika stacji paliw Zamawiającego oraz potwierdzenia ilości i rodzaju paliwa. 
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Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi 
dostarczonego paliwa. 

§2 
Realizacja zadania musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi warunków 
technicznych i p.poż. 
W związku z tym, iż ilość litrów zamawianego oleju napędowego uzależniona jest od bieżących potrzeb 
Spółki, Zamawiający zastrzega, iż podana szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia (180 000 litrów) jest 
wielkością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub 
zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-20% szacowanej ilości litrów. 

§3 
Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:  
1) oferta Wykonawcy  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

§4 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczone paliwo wg ceny paliwa na dzień 
dostawy, tj. cena obowiązująca w dniu zakupu, pomniejszonej o stały upust wynoszący ……… % zgodnie 
ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym. 
2. Ustalony w ofercie procentowy upust (rabat) w wysokości …….. % do cen hurtowych netto 
podawanych na stronach producenta na dzień dostawy nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania umowy i każdorazowo w dniu dostawy będzie uwzględniany przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa. 
4. Zamawiający ma prawo do kontroli dokumentów księgowych Wykonawcy celem potwierdzenia 
zachowania procentowej proporcji cen w trakcie realizacji umowy. 
5. Rozliczenie dostawy następować będzie jeden raz w miesiącu na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT.  
6. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT za daną dostawę. 
7.  Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8.  Podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie miesięczne zestawienie dostarczonego paliwa do stacji 
paliw Zamawiającego (dołączane każdorazowo do faktur) z uwzględnieniem daty tankowania, ilości i 
rodzaju zatankowanego paliwa. 
9.  Wykonawca oświadcza że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do 
wystawiania faktur VAT oraz posiadania nr NIP. 
10. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania 
faktur VAT oraz posiadania nr NIP. 
 

§5 
1.  Do odbioru oleju napędowego i sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem upoważnieni są ze 
strony Zamawiającego:  
 a. Michał Stawski  - koordynator składowiska 
 b. …………………………………………… 
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2. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy czym kontrola 
ilościowa oraz pobranie próbek paliwa (z autocysterny i/lub zbiornika Zamawiającego) winno odbywać się w 
obecności dostawcy paliwa. 
3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego paliwa Zamawiający ma prawo wykonać na 
koszt Wykonawcy badania jakości dostarczonego paliwa. 
4. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z 
umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych 
korzyści. Podstawą do obciążenia wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin/naprawy. 
5. W sytuacji opisanej w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) dostarczenia nieodpłatnie paliwa o prawidłowych parametrach w kwestionowanej ilości; 
b) odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa; 
c) ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zalane było zakwestionowane paliwo. 
 
6.  W przypadku określonym w ust. 4. Zamawiającemu przysługuje – niezależnie od uprawnień 
określonych w ust. 5. – prawo do naliczenia kary umownej liczonej od wartości zakwestionowanego paliwa. 
7. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 4. należy do Zamawiającego. Jeżeli 
odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są, według Zamawiającego niewielkie, może on żądać 
obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy paliwa. 
   

§6 
1.  Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionego paliwa - w wysokości 7 % wartości 
niedostarczonego paliwa za każdy dzień opóźnienia; 
 2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w stosunku do maksymalnej 
wartości nominalnej zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy i obliczonej z uwzględnieniem 
zaoferowanej ceny jednostokowej; 
3) nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 12 ust. 2 lub naruszenie dyspozycji § 12 
ust. 1 w wysokości 3.000,00 zł [trzech tysięcy 00/100 złotych] za każdy przypadek, 
4) nie wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w § 12 ust. 5  
w terminie tam zakreślonym uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 
zł za każdy dzień przekroczenia terminu. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 1) stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy inne niż zamówione 
paliwo, w tym paliwo nie spełniające wymaganych parametrów jakościowych. W tym przypadku kara będzie 
naliczana za każdy dzień do dnia dostarczenia paliwa zgodnego z zamówieniem. 
3. Zapłata kar umownych/odszkodowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od doręczenia noty 
obciążającej. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia tych należności  z bieżących 
płatności względem Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy lub innych jego wierzytelności 
względem Zamawiającego.  
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
powyżej kary umowne.  
 

§7 
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Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku niewłaściwego 
wykonania bądź niewykonania postanowień umowy przez Wykonawcę.  

 
§8 

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 
dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 

1) Zmiana może dotyczyć zmiany ceny jednostkowej określonej w ofercie przetargowej w związku ze 
zmianą stawki podatku VAT. Zmiana taka może być dokonana po wejściu w życie Rozporządzenia 
regulującego zmianę stawek VAT. 

§9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zamiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy.  
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  Wykonawcy 
przysługuje zapłata za towar dostarczony do dnia odstąpienia od umowy.  

 
§10 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 
nastąpić bez jego zgody.  

§ 11 
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź 
niewłaściwego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w SIWZ  w zakresie 
wskazanym w załączniku (formularz ofertowy), jako część przedmiotu zamówienia realizowana przez te 
podmioty.  

2. W sytuacji naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie spełniających warunków opisanych w 
ust. 1 a Wykonawca ma obowiązek usunięcia takich podmiotów i wszystkich osób dla tych podmiotów 
pracujących i niezwłocznie - gwarantując ciągłość i terminowość wykonywania umowy - zastąpić ten 
podmiot innym, który spełnia warunki opisane w SIWZ.  

3. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

4. Zakres czynności, które mogą być wykonane przez podwykonawców zawarty jest w ofercie 
Wykonawcy.  

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych 
umów o podwykonawstwo wraz z listą osób reprezentujących podwykonawców i ich numerami 
telefonów i opcjonalnie adresami Email w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  
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6. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą określać zobowiązania podmiotów oraz wysokość 
należnego im wynagrodzenia oraz zasady płatności w sposób spójny i zgodny z warunkami 
określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca w terminie nie późniejszym niż 2 dni od zawarcia umowy 
z podwykonawcą składa Zamawiającemu pisemne oświadczenia, w których on i podwykonawca 
zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 2 dni od dnia powstania zaległości w 
wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie 
Zamawiającego.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i 
niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie 
uzasadnią powstania tej zaległości, Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego uregulowania 
powstałej zaległości i potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień dotyczących umów 
z podwykonawcami, w tym związanych z prawidłowością ich realizacji oraz płatnościami, w tym także 
płatnościami niewymagalnymi nie później niż 3 dni od złożenia żądania przez Zamawiającego.  

10. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy.  
 

§13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych.  

 
§14 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.  

 
§15 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy oraz 1 dla 
Zamawiającego.  
 

 Zamawiający          Wykonawca  
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Załącznik Nr 3 
 
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.. „Sukcesywne dostawy oleju 

napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2017” 

prowadzonego przez ZUOS sp. z o.o. Tczew, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

  

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 
 
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 PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy oleju 
napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2017” (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez ZUOS sp. z o.o. Tczew  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, 
co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[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: 
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 5 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
 
My niżej podpisani: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego 
na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2017” 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 
 
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać 
nazwy i adresy siedzib)*: 
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 
1   
2   
3   
4   

 
 
 
 

............................................................. 
podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

* - nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik Nr 6 
 
OPIS POJAZDU 
posiadanego przez wykonawcę, lub który będzie pozostawał w dyspozycji wykonawcy, 
wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym. 
 
 
Nazwa Wykonawcy __________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy __________________________________________________________ 
 
Oświadczam że dysponuję / będą dysponował niżej opisanym pojazdem w celu potwierdzenia 
spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Uwaga:  
wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodnić musi 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.  

 
 
 
________________________________ 
                       (podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 


