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I. Informacja o Zamawiającym
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z.o.o
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
siedziba Spółki
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie
tel./fax 67 266 28 09
NIP: 765-000-63-47,
REGON 570347015
www.zeciuk.pl
e-mail : sekretariat@zeciuk.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat złotowski
Godziny pracy biura : 7 – 15.
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są :
− p. Izabela Zwikiewicz – w sprawach merytorycznych
− p. Ryszard Dąbrowski – konsultant ds. zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej.
Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej ( dokumenty składane do oferty mogą być
złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną ).
Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują pocztą
elektroniczną na adres : sekretariat@zeciuk.pl. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ), kierując swoje zapytania wyłącznie
w formie podanej w pkt. 3.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku,
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.zeciuk.pl.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o
których mowa w pkt. 4.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły
określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
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10.
11.
12.

13.
14.

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamawianych dostaw oleju napędowego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia
podstawowego.
Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
Czas pracy sekretariatu : poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
III. Tryb udzielenia zamówienia

1.

2.
3.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie stosuje się postanowień art. 24 aa Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09134100-8 Olej napędowy
Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie ( tankowanie ) w olej napędowy pojazdów i
maszyn Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w ilości ok.
52.000 l rocznie.
Zamawiane ilości oleju napędowego mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego
zapotrzebowania pojazdów i maszyn Zakładu na paliwo.
Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym określonym w :
− ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 427 z późn. zm. ),
− rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015 poz. 1680 ),
− Polskiej Normie PN-EN 590+A1:2017-06).
W okresie zimowym wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla
olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z
wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 poz. 1680.).
Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru –
CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego B, D i F odpowiadające paliwom klimatu
umiarkowanego.
Olej napędowy o właściwościach podanych w poniższym zestawieniu stosuje się w okresach:
a) gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
b) gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15
kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
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c) gatunek F dla klimatu umiarkowanego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca
lutego.
ON nie może zawierać dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku
(metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).
Podstawowe wymagane parametry fizyko – chemiczne ON w poniższej tabeli :
Parametr
JM
Wartość
Metoda badań
Liczba cetanowa, min.
51,0
PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy, min.
46,0
PN-EN ISO 4264
o
Gęstość w temp. 15 C
kg/m3
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
- dla gatunków B, D i F
820-845
Zawartość siarki, maks.
mg/kg
10,0
PN-EN ISO 20846
PN–EN ISO 20884
oC
Temperatura zapłonu
>56
PN-EN ISO 2719
Zawartość wody, maks.
mg/kg
200
PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.
mg/kg
24
PN-EN 12662
o
Lepkość kinematyczna w temp. 40 C
mm2/s
PN-EN ISO 3104
- dla gatunków B, D, F
2,00-4,50
oC
Temperatura zablokowania zimnego filtru
PN-EN 116
(CFPP)
- dla gatunku B
- dla gatunku D, maks.
-10
- dla gatunku F, maks.
-20
- dla klasy 2, maks.
-32
2. Warunki realizacji zamówienia.
1) Na tankowany olej napędowy wykonawca musi posiadać aktualne świadectwo jakości
potwierdzające spełnianie obowiązujących norm i wymagań Zamawiającego, które udostępni
na każde żądanie.
2) Wykonawca wyrazi zgodę na tankowanie paliwa do kanistrów ( podstawowe tankowanie do
zbiorników pojazdu lub maszyny ).
3) Stacja paliw musi spełniać wymogi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14
sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
4) W przypadku zatankowania oleju napędowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria
lub zniszczenie silnika pojazdu lub maszyny – wykonawca pokryje Zamawiającemu
poniesione szkody.
3. Warunki tankowania.
1) Tankowanie pojazdów czy maszyn może być realizowane wyłącznie na terenie miasta
Jastrowia. Nie dopuszcza się tankowania z cysterny.
2) Tankowanie paliwa będzie realizowane na podstawie Elektronicznej Karty Paliwowej
wydanej dla każdej jednostki sprzętowej ( pojazdu i maszyny ) – dalej Karta.
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3)
4)
5)
6)

Tankowanie będzie odbywało się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca wyda Karty Paliwowe bez pobierania jakichkolwiek opłat, kaucji czy prowizji.
Tankowanie będzie się odbywało na stacji paliwowej do zbiorników pojazdów czy maszyn.
Wykonawca zapewni możliwość stałej kontroli tankowania na każdą Kartę w okresie
rozliczeniowym i w tym celu wykonawca zapewni dostęp do Portalu internetowego z
możliwością :
a) dostępu do danych każdej transakcji,
b) wgląd w raporty wydania paliwa,
c) zastrzegania zagubionej Karty.

4. Warunki rozliczenia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie oferty. Za wykonywanie
całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne.
2) Rozliczenia wydanego paliwa na Kartach będzie się odbywało bezgotówkowo dwa razy w
miesiącu.
3) Podstawą rozliczenia będzie zbiorcze zestawienie ( raport ) wydanego paliwa na
poszczególne Karty.
4) Rozliczenia będą dokonywane za faktycznie pobrane paliwo wg cen danej stacji z ostatniego
dnia okresu rozliczeniowego.
5) Wykonawca będzie stosował w rozliczeniach stały przez okres trwania umowy upust w
wysokości ….. zł brutto na jednym litrze pobranego paliwa.
6) Płatnikiem za dostarczony olej napędowy będzie ZECiUK Sp. z o.o. w Jastrowiu.
7) Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną sprzedaż nastąpi w terminie do …… dni od
otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców.
V. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12. 2021r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ oraz 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 Pzp, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy
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z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) lub równoważne
uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ oraz koncesji, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają na terenie miasta
Jastrowia stację paliw spełniającą wymogi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z
dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że w stosunku
do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z
późn. zm.).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
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sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
2. 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 niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Na ofertę składają się :
1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2) 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 Pzp.
3) Koncesja uprawniająca obrót paliwami płynnymi.
4) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
6) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy.
7) Wypełniony załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia dotyczący RODO.
8) Wypełniony załącznik Nr 7 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby
dla wykonawcy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ofertę należy złożyć następująco:
1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną,
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną wraz z datą naniesienia poprawki,
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką,
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6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez wykonawcę wyłącznie przed
upływem terminu składania ofert,
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert,
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie
z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,
9) opakowanie oferty należy opisać następująco:
Nazwa i Adres Zamawiającego
Oferta – Przetarg nieograniczony na:
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

nie otwierać przed dniem 16.01.2020 roku, godz. 10:15
Nazwa i Adres składającego ofertę
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę
poprawnie umocowaną,
5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1010 ze zm. ), powinny być one oznaczone
klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie
takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie
Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
d) warunków płatności zawartych w ofercie,
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5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca
nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez
Zamawiającego.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika Nr 6.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 16.01r do godziny 10:00 w sekretariacie budynku siedziby Spółki
przy ul. Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2020r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego
– sala konferencyjna.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu odroczonej zapłaty, wysokości upustu zawartych w
ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, upustu, terminu odroczonej zapłaty zawartych w ofertach.
6. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
wykonawcy.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich, wg formularza „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ), w kwocie
netto i brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT (stawka VAT na dzień składania ofert ).
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cenę oferty należy obliczyć następująco :
1) do wyceny oferty należy przyjąć cenę jednostkową brutto za 1 l oleju napędowego z dnia
13.01.2020r.,
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2) od ceny jednostkowej należy odjąć własny upust w zł brutto liczony od litra paliwa, który
będzie stały i niezmienny przez okres trwania umowy,
3) cenę oferty ( C ) należy obliczyć według wzoru:
C = ( cena jednostkowa za 1l – upust ) x 104.000 l = …………………….. zł brutto
4. Poprawianie błędów w ofercie:
Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Rażąco niska cena:
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub
wykonawców
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,
b) wybranych rozwiązań technicznych,
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy,
d) oryginalności projektu Wykonawcy,
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018
poz.2177).
f) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy:
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
a w szczególności wymienione w pkt. 1).
4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Ocena ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów:
a) CENA wykonania zamówienia ( C ) - 60%
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
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C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
b) Wielkość upustu liczonego w złotych od jednego litra paliwa ( U ) – 30% liczone wg
poniższego wzoru :
U = [U min / U bad] x 30
gdzie:
U - liczba punktów za kryterium upustu
U min - najniższa wartość upustu w zł brutto
U bad – wielkość upustu w zł brutto oferty badanej
c) Termin rozliczenia za wykonanie sprzedaży ( T ) – 10%
Termin rozliczenia za wykonanie sprzedaży – wykonawca oferujący najdłuższy termin zapłaty
za złożoną fakturę z wykonanej sprzedaży otrzyma 10 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na
zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym terminem rozliczenia, wg wzoru:
T = [T bad / T max] x 10
gdzie :
T – liczba punktów za termin rozliczenia za wykonanie sprzedaży
T max – najdłuższy termin rozliczenia
T bad – termin rozliczenia podany w ofercie badanej
Minimalny termin rozliczenia za wystawiona fakturę z wykonanych dostaw nie może być krótszy
niż 14 dni, a maksymalny termin nie może być dłuższy, jak 30 dni licząc od daty dostarczenia
faktury do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres rozliczenia dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający uzna to za omyłkę pisarską i poprawi na 30 dni.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :
P=C+U+T
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
1) Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert niezwłocznie poinformuje wszystkich
wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każde kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne
po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie
potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.
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2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację
zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie
jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
3. Dodatkowa oferta.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające
taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych
wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym, a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być
wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku
gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca złoży w tym
zakresie wyraźne oświadczenie.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako przedstawiciel
wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych
z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia,
12
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu – 2020r

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej napędowy do
pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie
realizacji zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla
każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
6)

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XVI. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Prezes
Zarządu ZECiUK Sp. z o.o.
2. dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
3. odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej ustawa
Pzp,
4. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp,
6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
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2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy, której uzupełnieniu podlegały będą
jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu, jeżeli:
1) zmniejszy się lub zwiększy ilość jednostek sprzętowych obsługiwanych przez wykonawcę,
2) zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na dostarczany olej napędowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
4. 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.
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XVIII. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 3a - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu
udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dotyczącego RODO
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Ja/ My* :
Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres :
Miejscowość : ……… - ………………
……………………………………………
Ulica : ……………………………………………………………………………………………
Województwo : …………………………………………………………………..………..
Tel : …………………………………………………….…………
e-mail : ……………………………………………..…………..
NIP : ………………………………………………………………
REGON : ……………………………………………………..…
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym …………………………………………..
……………Wydział Gospodarczy KRS pod numerem : ………………………………………………………………………*
Kapitał zakładowy : …………………. złotych*
Podmiot wpisany do CEIDG RP*
Podatnik VAT – TAK – NIE*
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy :
1.
…………………………………………………………………………………………….……..
2.
……………………………………………………………………………………………………
Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….

Forma składania oferty :
Ofertę składamy samodzielnie*
Ofertę składamy wspólnie* z ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :
Partner 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………
Partner 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………
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UWAGA :
Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez
wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
1) Za jeden litr ON - ………………………. zł brutto
2) Wielkość upustu od jednego litra ON - …………………….. zł brutto
3) CENA ZAMÓWIENIA :
104.000 l x wartość za jeden litr ON ……………….. zł brutto po upuście
= ……………………………… zł brutto
w tym wartość podatku VAT ( od poz. 3 ) …………………………. zł

2. Oświadczenia wykonawcy :
1) zapewniam gwarancję jakości na dostarczany olej napędowy i oświadczam, że dostarczane
paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w normie PN-EN 228+A1:2017-06,
2) oświadczam, że olej napędowy produkowany jest
przez………………………………………………………………………………………………………..…………………….,
którego jestem przedstawicielem handlowym,
3) zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie do 31.12.2021 r.,
4) oferuję termin odroczonej zapłaty za wykonanie sprzedaży, który wynosi ………. dni od daty
złożenia faktury do Zamawiającego,
5) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………..............................................................................................
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam,
jako załącznik do oferty.

3. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… faks ………………………………………………………………
Zakres umocowania :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………...............………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Dokumenty podmiotowe ( obowiązkowo składa wykonawca do oferty ).
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego
swoje zasoby dla wykonawcy ( jeżeli występuje )
4) Oświadczenie dotyczące RODO
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy ( jeżeli występuje )
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
8) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.
......................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

……………………………………data ..............................
* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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Załącznik Nr 2
……………………., dnia ………………..

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
3. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
4. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów ) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
( Nazwa i adres wykonawcy/ów )

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1843 )
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, co niniejszym oświadczam/y :
− że posiadam ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi lub gazowymi ( albo ciekłymi i gazowymi ) wydaną
przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr ………………………………………........................ z dnia ………………………………………………..…..
Ważna do dnia ……………………………………………………
− posiadam na terenie miasta Jastrowia stację paliw przy ul. ………………………………………….
spełniającą wymogi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (
Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
Na potwierdzenie spełniania warunku :
• korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* - w załączeniu zobowiązanie wg
załącznika Nr 7,
• nie korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających*
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Oświadczam/y, 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 osoby uprawnionej )
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Załącznik Nr 3

Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
5. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
6. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Wykonawca :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( Nazwa i adres wykonawcy )

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1843) :
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.*
*UWAGA :

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

złożyć tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu

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

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 osoby uprawnionej )

UWAGA :
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców.
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Załącznik Nr 3a

Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
7. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
8. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
( Nazwa i adres wykonawcy )

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt.
2 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r
poz. 1843 ) :
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 osoby uprawnionej )
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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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………………
( podpis osoby uprawnionej )
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Załącznik Nr 4

Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
9. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
10.
Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………….………….……
(Nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie
wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

..............................., dnia .................. 2020 r.
……….......................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 5
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ………
zawarta w dniu ..................2020r. w Jastrowiu
pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. wpisanym do rejestru
handlowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer KRS 0000122617. Kapitał zakładowy wynosi 9 358 000,00 zł, z siedzibą przy ul.
Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie,
reprezentowanym przez:
Grzegorza Białasa - Prezesa Zarządu
NIP : 765-000-63-47
REGON : 570347015
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
...................
z siedzibą w ............... przy ul. .....................
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale
zakładowym…………,
NIP ……….…,
Regon ………..…,
reprezentowanym przez:
1) .................
2) .................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
lub:
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą
....................................................... w ........................ przy ul. .......................................
REGON ................................ NIP ..............................................,
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego ( tankowanie ) do pojazdów i maszyn
Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w ilości ok. 52.000 l
rocznie.
2. Zamawiane ilości oleju napędowego mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego
zapotrzebowania pojazdów i maszyn Zakładu na paliwo.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane paliwo odpowiada aktualnie obowiązującym
wymaganiom jakościowym określonym w :
− ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 427 z późn. zm. ),
− rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015 poz. 1680 ),
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− Polskiej Normie PN-EN 590+A1:2017-06).
4. Wykonawca zobowiązuje się , że w okresie zimowym będzie stosował olej napędowy o
parametrach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 poz.
1680.).
5. W przypadku zatankowania oleju napędowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub
zniszczenie silnika pojazdu lub maszyny – wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione
szkody.

1.
2.

3.
4.

§2
Warunki tankowania.
Wykonawca oświadcza, że tankowanie pojazdów czy maszyn w olej napędowy będzie
realizowane na stacji paliw zlokalizowanej w m. Jastrowie przy ul. ………………………………………… .
Wykonawca oświadcza, że stacja paliw spełnia wymogi zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
Tankowanie będzie się odbywało na stacji paliwowej do zbiorników pojazdów czy maszyn.
Wykonawca wyraża zgodę na tankowanie paliwa do kanistrów.
Wykonawca zapewnia możliwość stałej kontroli tankowania w okresie rozliczeniowym i w tym
celu wykonawca zapewni dostęp do Portalu internetowego z możliwością :
1) dostępu do danych każdej transakcji,
2) wgląd w raporty wydania paliwa,
3) zastrzegania zagubionej Karty.

§3
Elektroniczne Karty Paliwowe
1. Tankowanie paliwa będzie realizowane bezgotówkowo na podstawie Elektronicznej Karty
Paliwowej wydanej dla każdej jednostki sprzętowej ( pojazdu i maszyny ) – dalej Karta.
2. Tankowanie będzie odbywało się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wyda Zamawiającemu na każdy pojazd i maszynę Elektroniczne Karty
Paliwowe bez pobierania jakichkolwiek opłat, kaucji czy prowizji.
§4
Termin trwania umowy
Umowa została zawarta na okres od dnia …………2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.
§5
Rozliczenia
1. Z Wykonawcą została zawarta umowa na podstawie oferty. Za wykonywanie całego przedmiotu
umowy ustala się wynagrodzenie umowne.
2. Rozliczenia wydanego paliwa na Kartach będzie się odbywało bezgotówkowo dwa razy w
miesiącu za okresy od 1 – do 15 i od 16 – do ostatniego dnia miesiąca.
3. Podstawą rozliczenia będzie zbiorcze zestawienie ( raport ) wydanego paliwa na poszczególne
Karty.
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4. Rozliczenia będą dokonywane za faktycznie pobrane paliwo wg cen w momencie realizacji
transakcji, przy uwzględnieniu stałego przez okres trwania umowy upust w wysokości ….. zł
brutto na jednym litrze pobranego paliwa.
5. Płatnikiem za dostarczony olej napędowy będzie ZECiUK Sp. z o.o. w Jastrowiu.
6. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną sprzedaż nastąpi w terminie do …… dni od otrzymania
faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo na podstawie faktury VAT płatne przez
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy :
Bank : …………………………………………….
Nr rachunku : …………………………………
8. Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
§6
Szkody
1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
2. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W
terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub
odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca
naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka
postępowania na drodze sądowej.

1.

2.

3.
4.

§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w przypadku
dwukrotnej uznanej przez Wykonawcę reklamacji jakości sprzedanego paliwa lub zaprzestania
świadczenia sprzedaży.
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych w § 1 ust. 1,
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, odstępnego lub
odszkodowania.

§8
W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać ustawowe odsetki.
§9
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 11
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie
Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 6

Do Zamawiającego :
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
reprezentowany przez :
p. Grzegorza Białas – Prezesa Zarządu
ul. Wojska Polskiego 29
64 – 915 Jastrowie

Przedmiot zamówienia :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Postępowanie opublikowano :
11.
12.

W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……………… - 2020 w dniu …………..…..
Na stronie internetowej Zamawiającego : www.zeciuk.pl

Wykonawca :
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………….
( Nazwa i adres wykonawcy )

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że:
− należymy do tej samej grupy kapitałowej* o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
(tj. Dz.U. z 2019r poz. 1843) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), co podmioty
wymienione poniżej, które to złożyły ofertę w tym postępowaniu (należy podać nazwy i
adresy siedzib)*:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Uwaga:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. grupy kapitałowej, o której mowa powyżej.
Należy wypełnić ww. wykaz tylko wtedy, gdy odrębną ofertę złożył samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami podmiot
należący do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca składający tą ofertę.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

− nie należę do grupy kapitałowej*
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 osoby uprawnionej)

* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej napędowy do
pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r

Załącznik Nr 7
……………………….. dnia …………….. 2020r

ZOBOWIĄZANIE
Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ),
Ja/My*
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
( pełna nazwa, adres udostępniającego)

NIP : ………………………………….
REGON : ……………………………
Reprezentowany przez ………………………………………………………………….
zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby
Dla
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
( pełna nazwa, adres wykonawcy )

NIP : ……………………………………….
REGON : …………………………………
jako Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w olej
napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……..-N-2020 w dniu ………..2020r.
w zakresie :
zdolności technicznych - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym
zobowiązaniu na cały okres wykonywania zamówienia.
…………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej )

Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie wybrana, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zobowiązujemy się przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania stacją paliw
zlokalizowaną w m. Jastrowie przy ul. …………………………………………………..
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