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Znak postępowania: GZK-1/MM/2017 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640Czernikowo 

Tel: (54) 288 92 21 

Strona internetowa: www.czernikowo.pl 

adres poczty elektronicznej: gzk@czernikowo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art.39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz 

aktówwykonawczych do ustawy P.Z.P. 

2.3 Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostawi usług. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Nazwa zamówienia: Dostawa oleju napędowego w roku 2017. 

3.2 Oznaczenie KOD CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

09.13.41.00-8– olej napędowy 

3.3 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na tereniegminy 

Czernikowo dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup oleju napędowegona rok 2017 w ilości 

ok. 30 000 litrów. Dostawa będzie odbywała się poprzez tankowaniezbiorników pojazdów będących  

w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego z dystrybutorów na stacji paliwpłynnych w granicach 

administracyjnych gminy Czernikowo. 

Olej napędowy powinien spełniać warunki polskiej normy oraz wymagania określonew Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z 09 października 2015 r. w sprawie wymagańjakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1680 z późn. zm.). Dostawa olejunapędowego odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych 

potrzeb Zamawiającego. Dostawcamusi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. Odbiór paliwa odbywać się będzie 

bezgotówkowo napodstawie dowodu wydania paliwa (WZ). Do każdej faktury należy załączyć certyfikat 

jakościpaliwa. Każdorazowo do faktury Dostawca zobowiązany będzie załączyć dokładną 

ewidencjęwykonanych transakcji (dokument WZ podpisany przez kierowcę pojazdu będącego w użytkowaniu 

GZK Czernikowo wraz z potwierdzeniem ceny producenta z dnia tankowania). Cena zazakup 1 litra oleju 

napędowego będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej hurtowej cenysprzedaży publikowanej na stronie 

internetowej producenta powiększonej o stałą marżęzaoferowaną przez Dostawcę uwzględniającą wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowejrealizacji przedmiotu zamówienia. Dokonywane zakupy rozliczane będą nie 

częściej niż dwa razyw miesiącu, tj. na 15 – go każdego miesiąca i na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia. 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, PODWYKONAWSTWO 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6pzp. 

4.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 pzp. 

4.3 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych częścizamówienia. 

4.4 Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

5.1 Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 

5.2 Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2017 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu orazspełniają 

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toz odrębnych 

przepisów. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

w celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć koncesję na obrót paliwami. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnieniawarunków 

Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia” albo „nie spełnia” w oparciuo oświadczenia i dokumenty 

złożone przez Wykonawcę. 

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do któregozachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 pzp. orazwykonawcę w stosunku do którego 

zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt1 pzp. 

7.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 pzp. 

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp,może 

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

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lubprzestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienieszkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania orazpodjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiedniedla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemupostępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa  

w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeliwobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sąduzakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okresobowiązywania tego zakazu. 

7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególneokoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

7.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzieleniezamówienia. 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczeniastanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zotwarcia 

ofert, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązaniaz innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona  

w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

8.3 Oświadczenia, o jakich mowa w pkt 8.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnejwraz  

z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

8.4 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzieleniezamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców dozłożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że niepodlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodząuzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są jużaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8.5 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanienajwyżej 

oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lubniektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziałuw postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich 

podstawy wykluczenia, w przypadkach, o którychmowa w art. 26 ust. 2f ustawy pzp: 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu nazasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkładatakże dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

8.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiającymoże zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

8.7 Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formieoryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonaćodpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów,które każdego z nich dotyczą. 

8.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na językpolski. 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A P.Z.P. ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 

POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać nazdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nim stosunków prawnych. 
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9.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na któregozdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunkówudziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykażezdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. 

9.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach 

określonych w art. 22a pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniuumożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączącywykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiającymoże żądać dokumentów, które określają  

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia 

publicznego; 

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

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

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolnościdotyczą. 

9.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt 8.2. 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (ART. 23 P.Z.P.) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego. Pełnomocnictwo, 

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych,w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem należy dołączyć dooferty. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich niemoże 

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp., natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,o których mowa 

w pkt. 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziałuw postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenieo przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdyz Wykonawców. 

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zapośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 i z 2015 r.,poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 147 i 615),  

z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,ustanowionych poniżej. 

11.2. Forma środka komunikacji elektronicznej jest niedopuszczalna dla następującychczynności wymagających 

pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmianaoferty, powiadomienie zamawiającego o 

wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a takżeskładania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziałuw postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami 

prawa wymaganajest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

11.3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą 

przekazywaneWykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto w uzasadnionychprzypadkach,  

w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane na stronie internetowejZamawiającego. 

11.4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: gzk@czernikwow.pl 

11.5. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip.czernikowo.pl/ 

11.6. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dlaWykonawców 

formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna. 
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11.7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiejniezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku,potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

11.8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę uznaje się, iżpismo wysłane 

przez Zamawiającego na ostatni znany adres e-mailowy lub numer faksu podanyprzez Wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcyz tym pismem. 

11.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno byćsporządzone  

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osobypoświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopiidokumentów,  

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdyzłożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie 

ul. Leśna 1, 87 – 640Czernikowooraz na adres poczty elektronicznej gzk@czernikowo.pl 

12.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dniprzed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZwpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowawyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,o którym mowa 

w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielićwyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

12.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którymmowa w pkt 

12.2. 

12.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazałSIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

12.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lubzmian 

SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenieZamawiającego. 

12.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofertzmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

12.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniubędzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłużytermin składania ofert i 

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieściinformację na stronie internetowej. 

12.9 Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust.4a pzp. 

12.10 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.4 Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

13.5 Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 

1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikaćprzedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowaniaWykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopiapotwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innychdokumentów składanych wraz z ofertą, 

chyba, że Zamawiający może je uzyskaćw szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególnościrejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku  

o informatyzacjidziałalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014r, poz. 1114 oraz z 

2016r,poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

13.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionegoprzedstawiciela Wykonawcy. 

13.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzoryw formie 

formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 
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13.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygoremnieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.9 Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. 

Brakponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

13.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razienie będzie uwzględnione. 

13.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp, nie ujawnia się informacji stanowiącychtajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwościzastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iżzastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzecinformacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

13.12 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r, Nr 153, poz. 1503 zezm.), które Wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączonew osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem:"Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

- nie udostępniać", z zachowaniem kolejnościnumerowania stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składaniaofert), iż 

zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż niezostała spełniona przesłanka 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufnościi dane te staną się jawne od momentu otwarcia 

ofert. 

13.13 Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w 

zamkniętymopakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Oferta na: Dostawa oleju napędowego w roku 2017. 

Nie otwierać przed dniem 16.03.2017 r. godz. 09:00. 

13.14 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonejoferty lub 

wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofertypowinny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływemterminu składania ofert. Oświadczenia 

powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowaniepowinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie 

wyrazem: "ZMIANA" lub"WYCOFANIE". 

13.15 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

13.16 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktóww kryteriach 

oceny ofert. 

14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

14.3. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z 

opisuprzedmiotu zamówienia oraz inne czynności niezbędne i konieczne do prawidłowego 

wykonaniaprzedmiotu zamówienia. 

14.4. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

14.5. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązkupodatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu ocenytakiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałbyobowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

14.8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne,które na 

podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do uiszczenia zobowiązańpodatkowych w Polsce,  

a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodniez zasadami dotyczącymi 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Zamawiający w celu ocenytakiej oferty doliczy do przedstawionej  

w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacićzgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godziny 08:45w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87 – 640Czernikowo. 

16.2 Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosiżadnej 

odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie ponosiodpowiedzialności za 
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nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta niezostanie dostarczona w wymaganym 

terminie. 

16.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 16.03.2017 r. o godzinie 09:00 w siedzibieZamawiającego, tj. Gminny 

Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87 – 640 Czernikowo 

16.4 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcieWykonawcę 

oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takżeinformacje 

wskazane w art. 86 ust. 4 pzp, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane. 

16.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie 

zamówienia. 

16.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

internetowejhttp://www.bip.czernikowo.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, warunków płatności zawartych w ofertach. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem 

terminu składania ofert. 

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związaniaofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminuzwiązania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminuo oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

17.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniemokresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okres 

związania ofertą. 

17.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związaniaofertą 

ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

XVIII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1 Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podanew ogłoszeniu o 

niniejszym przetargu. 

18.2 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciuo kryteria i 

ustaloną punktację (100 % = 100 pkt) 

18.3 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższekryteria oceny 

ofert: 

Cena (C) – waga: 100%; 

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

najniższa cena brutto 

C = ---------------------------------- x 100% (waga kryterium) x 100 

cena oferty ocenianej 

18.4 Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ paliwa płynne 

będąceprzedmiotem zamówienia mają ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe odnoszącesię do 

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone przepisami ustawyz dnia 10 kwietnia 1997 

roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) orazwydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych. Parametry jakościowe paliw, obsługiodbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji zostały 

określone w szczególności wrozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie 

wymagańjakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz normą PN-EN 590 dla 

olejunapędowego. Cena obejmuje wszystkie koszty cyklu życia produktu. Zakupując paliwozamawiający poza 

kosztami nabycia nie ponosi żadnych innych wydatków związanych, np.z użytkowaniem, utrzymaniem, 

wycofaniem, np. kosztami recyklingu. Podstawa prawna: art. 91ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

18.5 Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktóww ocenie 

punktowej. 

18.6 W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względuna to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy złożyli te 

oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofertdodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niżzaoferowane w złożonych ofertach. 

18.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyborunajkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne. 

18.8 Zamawiający zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania, w pierwszej 

kolejności, oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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18.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonychofert. Nie 

dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacjidotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.10 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżelidokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąconiską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

18.11 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymaganiazamawiającego oraz 

otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegającychodrzuceniu. 

18.12 Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanychpoprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia,niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

18.13 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 

90 ust. 3 pzp. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTYW CELU ZAWARCIA UMOWY 

19.1. Podpisanie umowy na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ na realizacjęprzedmiotu 

zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualniez Wykonawcą, który złoży 

ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

19.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie tozostało przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób. 

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

terminów, o których mowa w pkt. 19.2, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

19.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawiezamówienia 

publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasadywspółpracy uczestników 

postępowania. 

19.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawiezamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałychofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnieniapostępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p. 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCIZAWIERANEJ UMOWY 

21.1 Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidujemożliwość zmiany 

umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

21.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w niej określonych –Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

21.3 Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

21.4 Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminiedo 7 dni 

od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

22.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia orazponiósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp,przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI pzp Środki ochrony prawnej wobecogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o którejmowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

22.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaćżądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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22.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

22.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesieniaodwołania  

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminudo jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesieniaprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.6 Terminy wniesienia odwołania: 

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 ustawy Pzp zdanie 

drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w innysposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacjiistotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszeniaw Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastronie internetowej. 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. wnosi się w terminie 5dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można byłopowziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.7 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszejodwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniuzamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie ZamówieńPublicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

22.8 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieńspecyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

22.9 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny odpracy, 

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

22.10 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymiprzepisami Działu 

VI pzp. 

22.11 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

22.12 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, zapośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczeniaKrajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenieskargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23.2 Integralną częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są załączniki do SIWZ. 

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp w odniesieniu do spełnianiawarunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp w odniesieniu do 

przesłanekwykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. 

UWAGA – Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni oddnia 

przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa .............................................................................................................. 

 

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

 

Nr telefonu/faks .............................................................................................. 

 

Adres poczty elektronicznej .......................................................................... 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  

Gminny Zakład Komunalny  

w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo 

 

 

1. Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

„Dostawa oleju napędowego w roku 2017” 
 

wynagrodzeniem szacunkowym netto (cena za 1 l oleju napędowego x 30.000 l) ......................... zł + VAT, stąd 

cena brutto: ........................................ zł (słownie złotych: 

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

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

............).  

 

Oferowana cena netto za 1 litr dostarczonego oleju napędowego ................. zł + VAT = .................. zł wyliczona 

według wzoru: 
 

cena jednostkowa netto - …………zł + marża Dostawcy wyrażony w % - ………% 

 = cena jednostkowa netto z marżą - ………. zł 

Dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć cenę hurtową publikowaną na stronie internetowej producenta  

z dnia 27.02.2017 r. 
 

Przyjmuję realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ................................................................................................................................................ 

Stanowisko .................................................................................................... ................................................... 

Telefon ................................................... Fax ................................................ Adres poczty elektronicznej 

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

2. Oświadczam, że:  

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego,  

2) zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zawartymi w SIWZ oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, nie zgłaszam uwag co do 

procedury udzielenia zamówienia 

3) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z 
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

5) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa 

uprawnienie, 

6) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

7) wybór mojej oferty będzie/nie będzie (właściwe podkreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 

następujących towarów/usług 

……………………………………………………………………………………  

3. Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

4. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury. 

5. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

a) ……………………………………............................................................................................................ 

b) ……………………………………............................................................................................................  

c) ………………………………………….................................................................................................... 
 

6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………………………………………………………… 

 

7. Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

……………… 

 

8. Inne informacje Wykonawcy: 

1) Upoważniam Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 

czynności mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz 

do wyjaśnienia każdego aspektu naszej oferty.  

2) O

świadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).  

3) ……………………………………………………………………………………………………

………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

 

.................................., dnia ……………………. 

--------------------------------------------------- 

podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa .............................................................................................................. 

 

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

 

NIP/PESEL .......................................................................................................  

 

KRS/CEiDG...................................................................................................... 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  

Gminny Zakład Komunalny  

w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
1
 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego  w roku 2017, 

prowadzonego przez Gminny Zakład Komunalny Czernikowieoświadczam, co następuje:  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w pkt. VI SIWZ. 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

Zamawiającego w pkt VI SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..…………………………………………………………...………………………………………….……………, 

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

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

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

                                                           
1
Składa każdy Wykonawca wraz z ofertą 
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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.  

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa .............................................................................................................. 

 

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

 

NIP/PESEL .......................................................................................................  

 

KRS/CEiDG...................................................................................................... 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  

Gminny Zakład Komunalny  

w Czernikowie  

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego w 

roku 2017, prowadzonego przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, oświadczam, co następuje:  
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

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

……… ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że  

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

………..  

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

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

………………  

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
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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.:  

 

1. ……………………………………………………………..…………………………………….……………

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

 

2. ………………………………………………………...………………………………………….……………

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

 

3. …………………………………..……………………………………………………………….……………

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

 

1. ……………………………………………………………..…………………………………….……………

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

 

2. ………………………………………………………...………………………………………….……………

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

 

3. …………………………………..……………………………………………………………….……………

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

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.  
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......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

U M O W A Nr ……/PN/2017  

zawarta w dniu  ……………... 
 

pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym, z siedzibą przy ulicy Leśnej 1, 87-640 Czernikowo, 

reprezentowanym przez: 

Kierownika GZK Czernikowo – Andrzeja Sobocińskiego 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Ewy Czarnomskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę oleju napędowego w roku 2017”, zwaną dalej „przedmiotem umowy”. 
 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę w 2017 roku ok. 30 000 litrów oleju 

napędowego  

w ilościach detalicznych do tankowania pojazdów będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu 

Komunalnego  

w Czernikowie, zwaną w dalszej części „przedmiotem umowy”. 

2. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania 

określonego  

w pkt. 1. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  
 

§ 3 

1. Dostawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami oraz środki finansowe gwarantujące 

Zamawiającemu ciągłość i regularność dostaw paliwa o najwyższej jakości. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego przez cały okres trwania 

umowy. 

3. Tankowanie samochodów będących w użytkowaniu Zakładu odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb 

Zamawiającego z dystrybutorów na stacji paliw znajdującej się na terenie gminy Czernikowo, w jej 

granicach administracyjnych. 

4. Dostawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu olej napędowy dobrej jakości z zachowaniem 

wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych – Dz. U. z 2015 r., poz. 1680  

z późn. zm.) i ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz spełnianie 

wymagań określonych odpowiednimi przepisami, przez realizowane dostawy będące przedmiotem 

niniejszej umowy. 

5. Parametry paliwa określa certyfikat jakości wystawiony przez uprawnione laboratorium dołączony do 

każdej faktury. 

6. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy) 

Zamawiający może zlecić na koszt Dostawcy wykonanie badań próbki tej dostawy w niezależnym 

laboratorium.  

7. Z chwilą stwierdzenia i udokumentowania, że dostarczone paliwo nie spełnia wymagań jakościowych 

Dostawca niezwłocznie, na swój koszt, usunie wadliwe paliwo, oczyści zbiorniki zatankowanych pojazdów 

Zamawiającego  

i dostarczy paliwo zgodne z wymaganiami jakościowymi. O powyższym fakcie Zamawiający poinformuje 

Dostawcę pisemnie, w sytuacjach nagłych (np. zamarznięcie paliwa) – telefonicznie.  

8. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie realizacji dostaw 

uszkodzenia mienia (szkody w pojazdach Zamawiającego – zwrot kosztów naprawy zgodnie  

z przedstawioną kalkulacją cenową) oraz spowodowanie zagrożenia osób w wyniku realizowanych dostaw. 

9. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia(pisemnie lub 

telefonicznie). 
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10. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy przy zachowaniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa.  

11. Dostawca oświadcza, że stacja paliw, na której są tankowane pojazdy Zamawiającego spełnia wymogi 

przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw. 

12. Każda dostawa paliwa odbywać się będzie na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ) potwierdzonego 

pieczęcią stacji oraz własnoręcznym podpisem Dostawcy i kierowcy danego pojazdu. 
 

§ 4 

Umowę zawiera się na czas określony do 31 grudnia 2017 r. 
 

§ 5 
1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wymienione w SIWZ ilości paliwa są szacunkowe i Zamawiający 

może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego oleju napędowego w zależności od potrzeb. Z tego 

tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

2. W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi w odniesieniu do 

faktycznej ilości litrów dostarczonego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu cen jednostkowych 

zaproponowanych w ofercie Dostawcy, tj. cena 1 litr oleju napędowego na stronie internetowej producenta 

w dniu tankowania powiększona  

o ……….% marży określonej w ofercie. 
 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiot umowy ustala się szacunkowo w wysokości netto 

.................................. zł + VAT = ............................... zł brutto (słownie złotych: 

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

…………………………………............................................................................) zgodnie z wynikiem 

postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Zamawiający jest Odbiorcą/Płatnikiem faktury za pobrane paliwo, natomiast Nabywcą jest Gmina 

Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo NIP 879-24-66-869 

3. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwo. 

4. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za zakupione paliwa ceny, która wynikać będzie z ilości 

faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny brutto 1 litra paliwa obowiązującej w dniu tankowania. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia Dostawcy z tytułu zakupionego paliwa będzie odbywało się dwa razy  

w miesiącu, tj.: 

a) za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, 

b) za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca, 

na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ), o którym mowa w § 3 pkt. 7. Dokument WZ stanowi integralną 

część faktury. 

6. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT za okres rozliczeniowy są wystawione w tym okresie WZ. Faktury 

wystawiane będą na sumę zawartych transakcji na podstawie dowodów WZ, wystawionych przez Dostawcę 

w danym okresie rozliczeniowym dla każdego pojazdu.  

8. Zapłata za zakupione przez Zamawiającego paliwo w okresie rozliczeniowym, następować będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, w drodze przelewu, na konto podane  

w treści faktury, w terminie 14 dni od daty wpływu kompletnej faktury do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okoliczności. W tym przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) gdy Dostawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością po 

dwukrotnym zaistnieniu sytuacji opisanych w § 3 niniejszej umowy, 

c) gdy Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację bez 

uzasadnionych przyczyn. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % przewidywanego wynagrodzenia 

umownego (brutto) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Dostawcy.  
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3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w wysokości 10 % przewidywanego wynagrodzenia 

umownego (brutto) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 1. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot 

umowy w oparciu o stosowne noty księgowe po wyczerpaniu pisemnego postępowania reklamacyjnego. 

6. Zamawiający ma prawo do bezzwłocznego odstąpienia od umowy z winy Dostawcy w przypadku 

dwukrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa. W związku z powyższym Dostawca zapłaci 

karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 % przewidywanego wynagrodzenia umownego (brutto) 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana umowy naruszająca art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 
 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Dostawca, a 2 egz. 

Zamawiający. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                            DOSTAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralne części składowe niniejszej umowy to: 

1) Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

………………………………..         
nazwa wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r.,  poz. 2164 z późn. zm.)na realizację zadania 
 

Dostawa oleju napędowego w roku 2017 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

 

....................................., dnia ………………. 

 

-------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw wykluczenia z 

niniejszego postępowania: 

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

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

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

……………………. 

 

 

....................................., dnia ………………. 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 

 

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.  

 

 

......................................................., dnia ………………………… 

 

--------------------------------------------------- 
podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

                                                           
2Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert 


