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Zamawiający: Miasto i  Gmina Bierutów reprezentowana przez: 

Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie 

Ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów 

Tel. (71)314 63 98 

mail: cuw@bierutow.pl 

godziny urzędowania: 

poniedziałek 7:30-16:30 

wtorek, środa, czwartek  7:30 - 15:30  

piątek 7:30-14:30  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na 

 
r 

DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 
TERENIE MIASTA I GMINY BIERUTÓW 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 
09.00.00.00-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne 

źródła energii 

09.13.51.00-5 olej opałowy 

 

 
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: ”Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek 
oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów '' 
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem lekkiego oleju 
opałowego zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-C-96024:2011 w łącznej ilości 153 
tys. litrów na rok  2017   do niżej wymienionych placówek oświatowych na terenie Miasta  
i Gminy Bierutów, w tym: 

 

- Szkoła Podstawowa w Bierutowie, ul. Krasińskiego 3          - 87 tys. Litrów 
- Szkoła Podstawowa w Zbytowej                                               - 16 tys. Litrów 
- Przedszkole Miejskie w Bierutowie, ul. 1-go Maja 15             - 15 tys. Litrów 
- Gimnazjum w Bierutowie, ul. Kolejowa 7                                 - 35 tys. litrów 
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2. Dostawy będą realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje 
aktualnie   obowiązującej ceny ogłoszonej przez wskazany koncern w formularzu ofertowym 
wykonawcy do ceny obowiązującej w dniu  (na 5 dni roboczych przed otwarciem ofert). 

  Wykonawca do faktury dołączy kalkulację oleju dla każdej dostawy wyliczoną wg 
wzoru 

ACK   x   CO 

                                                 C = ---------------------- 

CKP 
 
C – cena netto paliwa dla konkretnej dostawy 
ACK – aktualna cena netto obowiązująca w dniu dostawy ogłoszona przez wskazany 
koncern będący źródłem zaopatrzenia 
CO – cena ofertowa netto jednego litra paliwa podana w formularzu ofertowym w dniu 
złożenia oferty 
CKP – cena netto obowiązująca w dniu złożenia oferty ogłoszona przez wskazany  w ofercie 
koncern jako źródło zaopatrywania 

3. Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami 

atmosferycznymi, zamawiający nie ma obowiązku wypełnić pełnej ilości planowanych dostaw 

4. W ofercie należy podać: 

- ryczałtową cenę netto plus vat za jeden litr oleju opałowego oraz wartość brutto (cena 
ryczałtowa powinna zawierać cenę brutto za jeden litr oleju opałowego, koszty transportu, 
inne koszty dostawy) 
- nazwę i adres koncernu z którego sieci dystrybucyjnej będzie dostarczany olej opałowy 

             - aktualną cenę oleju opałowego obowiązującą w dniu (na 5 dni roboczych przed 
otwarciem ofert) 
 ogłoszoną przez wskazany koncern, który będzie źródłem zaopatrywania dostawcy 

 
 

 
 

II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

3) brak podstaw  wykluczenia-określa  niniejsza Specyfikacja 

 

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 25a ustawy, do oferty wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu albo w SIWZ.  

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 lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o 

tych podmiotach także w oświadczeniu. 
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Wykonawca do formularza oferty dołącza oświadczenie, z którego wynikać mają 

okoliczności wskazane przez Zamawiającego w poniższych postanowieniach – stanowiący 

zał. nr 3 do SIWZ 

 

Dopiero po dokonaniu oceny ofert, Wykonawca z ofertą najwyżej ocenioną zostanie 

wezwany do przedłożenia stosownych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

 

I. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w 

sposób  następujący: 

1.Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający wymaga posiadania aktualnie obowiązującej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 

stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne (t.j. 

Dz. U. z 2012 r poz. 1059 ze zm.) 

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na zasadzie - spełnia- nie spełnia, w 

oparciu o złożone oświadczenie oraz informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ oraz w ogłoszeniu) na podstawie wezwania wykonawcy. 

 
2.Posiadanie zdolności technicznych lub zawodowych: 

 

   a) Zdolność zawodowa -  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wykazał realizację   

       jednej  dostawy o wielkości nie mniejszej niż 150 tys. litrów. 

   b) Zdolność techniczna - Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże , że                        

posiada (dysponuje) przynajmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w    

   wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia. 

Obowiązek posiadania uprawnień ADR wynika z art. 20 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz 1367 z późn. zm.) 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na zasadzie - spełnia- nie spełnia, w 

oparciu o złożone oświadczenie oraz informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ oraz w ogłoszeniu) na podstawie wezwania wykonawcy. 

 

3.Wymogi  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z 

treścią umowy ubezpieczeniowej na kwotę co najmniej 50.000 zł  

 

 Niedołączenie wymaganych dokumentów skutkować będzie niespełnieniem przez wykonawcą 

warunków udzielenia zamówienia i wykluczeniem z postępowania. 
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4.Poleganie na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, musi wykazać Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ort. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt1 

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na zasadzie - spełnia- nie spełnia, w 

oparciu o złożone oświadczenie na podstawie art. 25 a ust. 1 (ZAŁĄCZNIK DO 

FORMULARZA OFERTY) oraz informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ na podstawie wezwania wykonawcy z najwyżej ocenioną 

ofertą.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum) 

oświadczenia muszą być złożone dla każdego z nich. 

 

5.Przynależność do grupy kapitałowej jako podstawa wykluczenia z udzielenia  zamówienia. 

 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 pkt 23, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 - prawo zamówień publicznych Wykonawca będzie 

składał stosowne oświadczenia w przedmiocie grupy kapitałowej dopiero po uzyskaniu 

od Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę. Składanie 

oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej lub niefunkcjonowaniu w ramach 

grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania będzie następowało w terminie 3 dni 
od poinformowania wykonawców, jakie podmioty są uczestnikami postępowania 
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Zamawiający ma obowiązek wynikający z art. 86 ust. 5 ustawy zamieszczenia niezwłocznie po 

otwarciu ofert na stronie internetowej informacji dotyczących: 

 

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. 

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej Wykonawcy 

składają stosowne oświadczenie w przedmiocie grupy kapitałowej 

 

II. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę nastąpi 

na podstawie oświadczenia i dokumentów, które obowiązany jest przedłożyć ten 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni: 

1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie określonym w SIWZ wg zał. nr 3 do SIWZ. 

2. aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stosownie 

do art. 32 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo 

Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zm.). 

3. wykaz dostaw  - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 
wykazał realizację jednej dostawy o wielkości nie mniejszej niż 150 tys. 
litrów– zgodnie z zał. nr 5 

4. oświadczenie dotyczące uprawnień osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia. Obowiązek posiadania uprawnień ADR wynika 

z art. 20 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1834 z późn. zm.)– zgodnie z zał. nr 6 

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
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art. 24  ust. 5 pkt 1 w zw. z ust 6 ustawy PZP, 

6.  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią umowy 

ubezpieczeniowej na kwotę co najmniej 50.000 zł  

 

 

III. Obowiązek wpłacenia wadium 
    Zamawiający nie  żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty. 

1.Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zmawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

2.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

 a. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

 b. ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność w zamkniętej, 

nieprzezroczystej kopercie w Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów do dnia 24 stycznia 2017 r. do godziny 10:00, z dopiskiem „Dostawa 

lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów”. - 

nie otwierać do dnia 24 stycznia 2017 r.do godziny 10:30”, 

c. każda oferta otrzyma numer identyfikacyjny, 

d. po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wykonać w 

niej jakichkolwiek zmian, 

e. oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez naruszenia. 

W przypadku braku oznaczenia na kopercie adresu nadawcy Wykonawcy, oferta zostanie 

otwarta Komisyjnie wyłącznie w celu odnalezienia adresu nadawcy i wraz z kopią 

protokołu otwarcia tejże oferty zostanie zwrócona odpowiedniemu Wykonawcy.  

 
3.Termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w Centrum Usług Wspólnych w  Bierutowie ul. Moniuszki 12,  

56-420 Bierutów   24 stycznia  2017 r o godzinie 10:30 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w imieniu Zamawiającego 

ogłoszona zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

 

Podczas otwarcia ofert zostaną podane: 

a. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta, 
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b. kwota brutto/netto i VAT, 

c. termin wykonania zamówienia, 

d. warunki płatności 

e. niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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,  

4. płatności zawartych w ofertach,  
 
 
V Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie i za 

pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie wyjaśniania wątpliwości związanych z 

przedmiotem zamówienia, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem 

przygotowania i złożenia oferty. 

Zamawiający zastrzega iż porozumiewanie się z nim i pełnomocnikiem prowadzącym 

postępowanie poprzez pocztę elektroniczną skuteczne jest jedynie w dni robocze w godzinach 

08:00 -14:00. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przekazywanie wniosków, oświadczeń, zapytań przez pocztę elektroniczną  odbywa się w ten 

sposób, że każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt jej otrzymania. 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
 

Izabela Moga – Starszy Inspektor ds. księgowych oraz spraw administracyjno-oświatowych 

e-mail: cuw@bierutow.pl 

telefon: 71 314 63 98 
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 VI Zmiana SIWZ i zebranie Wykonawców 

1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

2.Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany 

treści ogłoszenia, zamawiający niezwłocznie udostępni tę zmianę na stronie internetowej oraz 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przekaże ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do BZP. 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
 

VII  Postanowienia stron, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
          
           Postanowienia umowne określa załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
VIII Sposób obliczenia ceny 

1.Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim, a 

Wykonawcą w walutach obcych. 

2.Ostateczna cena ofertowa, podana przez Wykonawcę, ma być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. póz 915). 

3.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego wprost 

z siwz i treści wzoru umowy, jak również nie ujęte w siwz, a niezbędne do wykonania zadania. 

Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem VAT w sposób podany w formularzu 

ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oferty. 

4.Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT.  

Zastosowanie przez Wykonawcę niewłaściwej stawki podatku VAT spowoduje odrzucenie 

oferty. 

5.Przedstawiona w ofercie cena powinna zawierać wszelkie upusty i rabaty, jeśli takowe 

Wykonawca przewiduje. 

6.Oferent podaje w ofercie zryczałtowaną cenę netto plus vat za jeden litr oleju opałowego oraz 

wartość brutto (cena zryczałtowana powinna zawierać cenę brutto za jeden litr oleju, koszty 

transportu, inne koszty dostawcy). 

7.Wykonawca oblicza cenę (z vat) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

8.Zakres usługi, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zapisami siwz. Cena 

oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a niezbędne do jego 

wykonania. 

 

IX Sposób dokonania oceny i przydzielania punktów 

 

1. Zamawiający będzie oceniał warunki udziału w postępowaniu w systemie spełnia/nie 

spełnia. 

2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego 

postępowania, 

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
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3. WYKLUCZENIE - z ubiegania się o zamówienie publiczne: wyklucza się Wykonawców z 

powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

4. ODRZUCENIE - odrzucenie oferty następuje z powodów określonych w art. 89 ust. 1 oraz 

art. 90 ust. 3 ustawy. 

 
5.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

A.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem: 

Cena ofertowa brutto - 60 % (pkt.) 

Termin płatności faktury - 20% (pkt.) 

Czas dostawy zamówionego oleju opałowego- 20% (pkt.) 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg poniższego wzoru: 

 

Sk = ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto (Co) + ilość punktów w kryterium 

termin płatności faktury (Tp) + ilość punktów czas dostawy oleju opałowego(Ct) 
 

Sk - suma punktów końcowa 
 
Sposób obliczania: 
Oferty będzie się porównywać za cenę ogółem brutto wg następującego wzoru: 
 
a) Co = (C min:C oceniana) x 100 x 60% 

 
Gdzie       Co - ilość punktów w kryterium cena 

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert, 

C oceniana - cena ogółem brutto ocenianej oferty. 
 
b)  Tp = (termin płatności badanej oferty : najdłuższy zaoferowany termin płatności) x 100 

x 20%, 

Gdzie    Tp - ilość punktów w kryterium termin płatności faktury 

termin płatności zaproponowany w ofercie nie może być krótszy niż 14 dni 

najdłuższy zaoferowany termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni* 

*Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (Dz. U z 2016 poz. 684) w transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami 

publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone 

towary łub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni 

 

 

c)       Ct = czas dostawy zamówionego oleju opałowego 

Punktacja za wskazany czas dostawy zamówionego oleju opałowego: - czas ten nie może być 

krótszy niż 1 dzień  ani dłuższy niż 3 dni 
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Ct= Tmin:To *100*20% 

Gdzie: 

Ct— ilość punktów w kryterium czas dostawy zamówionego oleju opałowego 

Tmin -najkrótszy czas zaoferowany przez Wykonawcę wyrażony w dniach 

To- czas  dostawy oleju opałowego w ofercie badanej wyrażony w dniach. 

 

A. Do obliczenia kryterium ceny, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przyjmie 

podaną przez Wykonawcę w druku oferty cenę brutto za l litr oleju opałowego. 

B. Do obliczenia kryterium termin płatności, wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający 

przyjmie podaną przez Wykonawcę w druku oferty ilość dni, po upływie których nastąpi przez 

Zamawiającego zapłata dostarczonej i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego niż 14 dniowy termin zapłaty faktury spowoduje 

przyznanie przez Zamawiającego 0 punktów w kryterium termin płatności faktury, a faktyczna 

zapłata faktury nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej dostarczenia do 

Zamawiającego. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu zapłaty faktury niż 30 dni 

spowoduje, że do przeliczenia punktów w kryterium termin płatności faktury zamawiający 

przyjmie 30 dniowy termin płatności. 

C. Do obliczenia kryterium czasu dostawy zamówionego oleju W przypadku wskazania liczby 

dni poniżej 1 albo powyżej 3 zamawiający przyzna 0 punktów w powyższym kryterium czasu 

podstawienia taboru. 

 

X Wezwanie do przedłożenia wymaganych dokumentów 

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust 1 i ust.5 pk1 ustawy 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć w wyznaczonym 

terminie następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) aktualnie obowiązującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 

stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2012 r poz. 1059 ze zm.)  

2) oświadczenie dotyczące uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia. Obowiązek posiadania uprawnień ADR wynika z art. 20 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych– zał. nr 6 
3) Odpis KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 

5)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 

6)Wykaz wykonanych dostaw  (załącznik nr 5) 

7) Polisę ubezpieczeniową 
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XI Udzielenie zamówienia 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

ustawie Prawo zamówień publicznych, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta będzie w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia: 

a. złożono tylko jedną ofertę, 

b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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. 

4.Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie 

powiadomi na piśmie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o (art. 92 ustawy): 
1) 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 każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. 

 

 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie 

internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

1. w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie podpisania umowy, 

2. osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć 
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Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca 

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej - także umowę spółki cywilnej (albo 

wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia dotyczące reprezentowania i 

prowadzenia spraw spółki), inne podmioty - odpis z KRS lub innego rejestru. Jeżeli 

Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej nie przedłożą 

Zamawiającemu umowy spółki albo wyciągu z tej umowy, wówczas umowa o  

zamówienia publiczne musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki, 

3.w przypadku składania oferty przez Konsorcjum Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć umowę konsorcjum przed terminem podpisania umowy zawieranej w  

wyniku przeprowadzonego postępowania, 

 

Zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeżeli zamawiający żąda jego wniesienia). 

 
XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w 

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

przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w 

Dziale VI ustawy. 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 154 pkt 5. 
 
 
Odwołanie 

1.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. 

 

 

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)  odrzucenia oferty odwołującego; 

5)    opisu przedmiotu zamówienia; 

6)   wyboru najkorzystniejszej oferty 
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3.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. 

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

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. 

 

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. W przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji zamawiając} powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 

informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2. 

Termin wniesienia odwołań: 

1.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 

drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest równa łub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 

5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8; 

3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia; 

4.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni 

od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 

uzasadnieniem; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) Nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
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zamówienia; 

b) Zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

 

5.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania  

ofert lub termin składania wniosków.6.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu 

składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

 

Skarga do sądu 

1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

 2.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy     

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 3.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania       

zamawiającego. 

4.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia  

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 z póz. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

5.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu   

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 6.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. Szczegółowe zasady 

dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu reguluje Dział VI Środki ochrony prawnej 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

. 
 
XIII Tajemnica Handlowa  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, wszystkie oferty składane w trakcie 
postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. 
 

1.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3.Wszystkie dokumenty, informacje (dane techniczne) i inne materiały, które zdaniem 

Wykonawcy stanowią lub mogą stanowić tajemnicę handlową firmy w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a mogą być udostępnianie wyłącznie Zamawiającemu 

(biegłym, rzeczoznawcom), muszą być opisane słowem 
„ZASTRZEŻONE”. 

4.Zamawiający zaleca by Wykonawca dołączył do złożonej oferty spis dokumentów zastrzeżonych 
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(danych, informacji, katalogów itp.) oraz by informację zamieścił w formularzu oferty. 

5.Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich ujawnienie 

na zasadach określonych w ustawie. 

6.Jeżeli Wykonawca zastrzeże w ofercie, jako tajne, informacje, które nie mogą być udostępniane, 

obowiązany jest wykazać w ofercie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

 
 XIV POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3)Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

4)Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5)Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

6)Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie część zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechanie ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

 

 

 

 

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), akty wykonawcze wydane na jej podstawie 

oraz ustawy Kodeks cywilny 

 

XVI Załączniki 
 
Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1.Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2.Załącznik nr 2 – wzór umowy 

3.Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

4.Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, 

5.Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw  (tabelka) 

6.Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy dot. uprawnień osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia  
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 

Nazwa Wykonawcy……………………………. 

województwo: …………………………………. 

powiat: .………………………………………… 

REGON: ……………………………….…..….. 

NIP: ………………………………….………… 

Osoba do kontaktu …………………...……….. 

Tel. …………………,fax. ……………………. 

Tel. kom. ……………………………………… 

e-mail …………………………………………. 

 

 

Miasto i Gmina Bierutów- 

Centrum Usług Wspólnych ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów 

 

 

OFERTA  
 

Ja (my) niżej podpisany(i) …………………………………………………………………………….. 
 
działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................
. 
 

stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ,,Dostawa lekkiego oleju opałowego do 
placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów”, ogłoszonego na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bierutowie 

 
 

Termin płatności………….…… dni 

(termin płatności min. 14 dni, maksymalnie 30 od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT) 

 

Czas dostawy zamówionego oleju opałowego…………………. dni 

 

1. Oferujemy sukcesywne dostarczanie własnym transportem lekkiego oleju opałowego 

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do placówek oświatowych na rok 

2017 w łącznej ilości 153 tys. litrów: Szkoła Podstawowa w Bierutowie ul. Krasińskiego 3, 

Szkoła Podstawowa w Zbytowej Zbytowa 59A, Przedszkole Miejskie w Bierutowie ul. 1 Maja 

15, Gimnazjum w Bierutowie ul. Kolejowa 7. 
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o Ryczałtowa cena jednego litra oleju netto…………………..………………………………..zł 

słownie……..……………………………………………………………………………………………..…..zł 

o VAT……………….% co stanowi kwotę…………………………………...……………….………….zł 

o Brutto…………………………………….zł 

słownie……………………………………………………………..…………………………….……………..zł 

Kalkulację cen oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju opałowego ogłoszoną przez 

Koncern:……………..(podać nazwę koncernu), z którego sieci dystrybucyjnej będzie 

dostarczany olej opałowy i w odniesieniu do cen ogłaszanych przez ten koncern będzie 

relatywnie wyliczana aktualna cena oleju dla każdej dostawy. Aktualna hurtowa cena 

zbytu oleju opałowego dla wyżej wymienionego Koncernu ogłoszona na dzień …  stycznia 

2017 roku wynosi………. 

 

2.Gwarantujemy stałość w/w cen w okresie trwania umowy.  

Cena obejmuje: 

- przypisane prawem podatki 

- wszelkie opłaty 

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3.Deklarujemy termin  świadczenia usługi od dnia 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2018 

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia w 

którym upływa termin składania ofert, oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ. 

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego przygotowania oferty. 

6.Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy   w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7.Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym 

jest: .................................................., tel.................................................... 

8.Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonam siłami własnymi / przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebne skreślić), którym powierzę następującą część zamówienia 

Zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz z podaniem nazwy i 

adresu podwykonawcy:  

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

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

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

9.Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec   w 

odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. 

10.Integralną częścią oferty są: 

1) wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

2) inne: 

 ………………….. 
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 ………………….. 

 ………………….. 

 

 

 

 

 

Złożona oferta liczy ……... kolejno ponumerowanych stron   

 

 

 

 

 

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

         (miejscowość i data, pieczęć Wykonawcy) 
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                           Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 
 
                                                            UMOWA Nr..…… 
 
 
 
 

Zawarta w dniu .......................................... 2017 r. pomiędzy: 
Miastem i Gminą Bierutów – Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie ul. Moniuszki 12, 
56-420 Bierutów reprezentowanym przez: 
Panią Iwonę Wiśniewską – Kocjan Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie 
Zwanym dalej Zamawiającym 
 

a………………………………………………………………………….. reprezentowaną, przez: 
 
……………………………………………………………………….. 
 
zwanego dalej „Wykonawcą”. 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Dostawa lekkiego oleju 

opałowego do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów” 

 
                                             § 1  
 

1.Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015, poz. 2164 

z późn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach 

określonych w niniejszej umowie zadanie pn:”Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek 

oświatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów w łącznej ilości 153 tys. litrów”: 

- Szkoła Podstawowa w Bierutowie ul. Krasińskiego 3 – 87 tys. l 

- Szkoła Podstawowa w Zbytowej, Zbytowa 59A – 16 tys. l 

- Przedszkole Miejskie w Bierutowie – 15 tyś l 

 - Gimnazjum w Bierutowie ul. Kolejowa 7 – 35 tys. l 

2.Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie bieżącego zapotrzebowania 

zgłaszanego przez szkołę w okresie trwania umowy w ramach wyżej wymienionego limitu 

ilościowego. 

3.Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. 

Zamawiający nie ma obowiązku odebrać pełnej ilości planowanych dostaw. 

4.Zamawiający będzie każdorazowo składał zamówienie wykonawcy telefonicznie określając 

ilość oleju oraz placówki  - do których ma być wykonana dostawa  na taką ilość dni wcześniej przed 

dostawą jaka jest określona w ofercie Wykonawcy. 

5.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego zgodnego z obowiązującą normą 

jakościową PN-C-96024:2011 oraz spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakosciowych dla paliw ciekłych 

(dz.U. z 2015 r poz. 1680). 

6.Wykonawca zatrudnia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające 

uprawnienia ADR, które wynikają z art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).  
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§ 2  
 

1 .  Cena zakupu oleju opałowego ustala się zgodnie z ofertą wykonawcy w kwocie 
netto……zł/l plus podatek VAT 23%, tj…………zł. Łącznie za kwotę brutto………….. za 
jeden litr oleju opałowego (słownie………………………………………………………). 
Należność za transport wliczona będzie w cenę sprzedaży. 

2 .  Dostawy będą realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje 
aktualnie obowiązującej ceny ogłoszonej przez Koncern…………………. Do ceny 
obowiązującej w dniu złożenia oferty, która w dniu………wynosiła ………zł/m3 netto jako 
cena bazowa – CKP. Wykonawca wraz z fakturą dołączy kalkulację ceny oleju dla każdej 
dostawy wyliczoną wg wzoru: 

ACK   x   CO 

C = ---------------------- 

     CKP 

 
 
 

C – cena netto paliwa dla konkretnej dostawy 

ACK – aktualna cena obowiązująca w dniu dostawy ogłoszona w dniu  ……… przez wskazany koncern 

będący źródłem zaopatrywania 

CO – cena ofertowa paliwa netto za jeden litr podana w formularzu ofertowym w dniu złożenia oferty 

CKP – cena netto obowiązująca w dniu złożenia oferty ogłoszona w dniu przez wskazany koncern jako 

źródło zaopatrywania. 

 
3.Wynagrodzenie za dostawy płatne będzie przez daną placówkę oświatową – odbiorcę    
przedmiotu umowy przelewem w terminie  ………. dni od daty doręczenia faktury. 

Faktury powinny być wystawione wg wzoru: 
 Nabywca: Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, NIP: 
911-17-77-417 
Odbiorca: placówka, której dostawa dotyczy. 
 
 Poniżej wykaz placówek uczestniczących w zadaniu: 
 

 Szkoła Podstawowa w Bierutowie ul. Krasińskiego 3 56-420 Bierutów – Dyrektor 

Małgorzata Kuligowska tel. 71 314 62 25 

 

 Szkoła Podstawowa w Zbytowej, Zbytowa 59A 56-420 Bierutów- Dyrektor Dorota 

Tokarska tel. 71 314 62 19 

 Gimnazjum w Bierutowie ul. Kolejowa 7 56-420 Bierutów  - Dyrektor Jerzy Perz 

tel. 71 314 63 55 

 Przedszkole Miejskie w Bierutowie ul. 1 maja 15 56-420 Bierutów – Dyrektor 

Urszula Czechowska tel. 71 314 62 19 

 

4.Warunkiem rozliczenia ilości oleju deklarowanego przez wykonawcę może być protokół 

sporządzany w  danej placówce oświatowej w obecności upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy. Fakt nie sporządzenia protokołu ustalającego ilość dostarczanego oleju jest 

równoznaczny z przyjęciem przez zamawiającego ilości oleju deklarowanego na fakturze 

wykonawcy 

5.Do każdej dostawy załącza się świadectwo jakości producenta 

6.Wykonawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego produktu z 

dokumentami przewozowymi. 
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7.Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. 

8.Reklamacje ilościowe zamawiającego po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. 

9.Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane wyłącznie po komisyjnym 

pobraniu próbek z cysterny przed jej rozładowaniem, w tym próbki rozjemczej, z udziałem 

przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. 

10.Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy. 

11.Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się 01.02.2017r. 

12.Termin zakończenia realizacji 31.01.2018r. 

13. Wykonawca obowiązany jest realizować dodatkowe zlecenie udzielone z wolnej ręki przez 

zamawiającego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego jeżeli wyniknie taka 

potrzeba w okresie realizacji umowy. 

 

 

 § 3 

 

1.W przypadku nie dostarczenia oleju opałowego w wymaganym terminie zamawiający 

dokona  interwencyjnego zakupu u innego wykonawcy. W przypadku wystąpienia zwłoki w 

dostawie przedmiotu dostawy dłużej niż 4 dni wykonawca obowiązany jest zapłacić 

zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości zamówionej dostawy oraz pokryć ewentualną 

różnicę ceny opału zamówionego zamiennie u innego dostawcy. 

2.Wartość naliczonej kary i różnicy ceny zostanie przedstawione dla wykonawcy w formie 

kalkulacji. 

3.Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia z tytułu nie terminowej dostawy oleju opałowego. 

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, 

wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30% ceny umownej brutto. 

5. Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% 

wartości ryczałtowej brutto umowy. 

6.Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

 
§4 
 

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostawy  Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić odpowiednią osobę o której mowa w § 2 ust 3. 
 
 
 
   

§ 5  
 

Za realizację umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 
1.po stronie Zamawiającego: Izabela Moga tel. (71) 314 63 98 
2.po stronie Wykonawcy…………………….. tel. kom ................................  

 

 
§6 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone 
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w art.144 ust.1 ustawy oraz niżej wymienione okoliczności : 

1)    w przypadku wystąpienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki,  epidemie, ataki 

terrorystyczne itd.) mającej wpływ na realizacje umowy; możliwa jest zmiana postanowień 

umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w   zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 

jednak zgody obu stron umowy; 

3)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności; 

 4) zmiana treści umowy korzystna dla zamawiającego, np. zmniejszenie   

 wynagrodzenia wykonawcy, 

 5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją należytego wykonania umowy, 

 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni                 

się stawka VAT oraz cena brutto. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości     o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 9 
Integralna częścią niniejszej umowy są: 

                     1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
                     2. Oferta wykonawcy. 

 
§ 10 
 
 

 

1. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

będą starały się roztrzygnąć w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 
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§ 11  
 
 

 

Umowę i załączniki sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze 

dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.  
 
 
 
 
                   Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 
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                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Nazwa zadania:  

 
„Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy 
Bierutów.” 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 
I.  Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp.  
 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:  

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony               
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769);  
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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13. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego  
majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
 

14. wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzeniem odszkodowania. 
 

 

 
 
.......................... dnia ....................                                     ........................................................................... 

        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
II. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w zakresie: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
– zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ. 

 

 
.......................... dnia ....................                                     ........................................................................... 

        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

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

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………, w 

następującym zakresie:  

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

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

 

 

IV. Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: 

1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………. 
              (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS) 

  nie podlega/ją  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
 
.......................... dnia ....................                                   ........................................................................... 

        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
        upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ - 
Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
Nazwa zadania:  
 
„ Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy 
Bierutów”. 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 
 

INFORMACJA 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 11  ustawy PZP 
 
 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

Telefon ................................................. Fax ................................................................... 

NIP ........................................ REGON ................................ PESEL ………..……………………… 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Biorąc udział w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie 
Miasta i Gminy Bierutów”. 
 
zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP informuję, że podmiot, który reprezentuję: 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy) 

 
1. nie należy do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu* 
 
2. należy do grupy kapitałowej, z następującymi  wykonawcami biorącymi udział w niniejszym 

przetargu:…………………………………………………..*. 
 
 
 
                                                                                                  ______________________________ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 p PZP wykonawca składa w 
terminie 3 dni  od daty zamieszczenia na stronie internetowej  informacji o której mowa w art.86 ust.5 PZP  Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu . Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
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Załącznik Nr 5 – do SIWZ 

         Wykaz dostaw 

 

                                                                   Wykaz Dostaw 

 

Lp. 
 

Rodzaj i miejsce wykonania 
dostawy   

Całkowita 
wartość dostawy 

Termin 
realizacji usługi 

Nazwa 
Zamawiającego 

     

     

     

 
Wykaz dostaw  wykonanych a w wypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

____________________, dnia ____________                                     _______________________________ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie dot. posiadania    uprawnień przez osoby obsługujące zadanie 

 

 

 

….................................. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Nazwa zadania: 
 

„ Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy 
Bierutów”. 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczamy, że posiadamy (dysponujemy) przynajmniej jedną osobą, która 

uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane przepisami 

prawa uprawnienia. Obowiązek posiadania uprawnień ADR wynika z art. 20 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r.  o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz 

1367 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data czytelny podpis ( imię i nazwisko)lub podpis wraz z pieczątką                   

 wykonawcy lub osoby do tego upoważnionej      


