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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412 18 00    fax. 54/ 412 18 04 

e-mail saniko@saniko.com.pl  www.saniko.com.pl 

godziny pracy: 7
00

 - 15
00 

od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 

PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, obowiązują przepisy aktualne. 

5. W niniejszym postępowaniu może zostać zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w szacunkowej 

ilości 380.000 l dla temperatury referencyjnej +15, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. Wykonawca, na czas realizacji umowy, wyposaży Regionalny Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w naziemny 

dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju napędowego, posiadający system dozujący  

i system monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
. Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60. 

Gatunki oleju napędowego wymagane w poszczególnych okresach: 

a) w okresie letnim, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września: gatunek B, klimat umiarkowany; 

b) w okresie przejściowym, od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października  

do dnia 15 listopada: gatunek D, klimat umiarkowany; 

c) w okresie zimowym, od dnia 16 listopada do końca lutego dostarczany będzie olej napędowy  

o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskich temperatur) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy paliwa o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych. 

 

2. Wymagania jakościowe oleju napędowego: 

Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z: 

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/


 

 
 

 

3  

- Normą PN–EN 590:2013-12 dla oleju napędowego mającego zastosownaie w klimacie 

umiarkowanym oraz w warunkach niskotemperaturowych właściwych dla klimatu arktycznego 

lub surowego klimatu zimowego, klasa 2. 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r., w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) – dla oleju napędowego 

standard oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

- Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania 

jakości paliw ciekłych (DZ.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679). 

 

3. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy oleju napędowego do: 

a) Bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4  

wraz z usługą tankowania do stacji paliw wyposażonej w: 

- zbiornik o pojemności 5000 dm
3
, typu PLT1165, producenta ROBEX Sp. z o.o., 

posiadający ważne świadectwo legalizacji, 

- miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiornika typu DIGI MAG XMT, 

posiadający świadectwo wzorcowania.  

Ilość tankowań: ok. 4-7 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 5000 l/ 1 dostawa. 

Łączna szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi  

ok. 217.000 l. 
 

b) Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 

41a, gm. Brześć Kujawski wraz z usługą tankowania do zbiornika będącego własnością 

Wykonawcy, o pojemności 2500 dm
3, 

w który to Wykonawca wyposaży RZUOK. 

 Ilość tankowań: ok. 6-10 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 2500 l/ 1 dostawa. 

Łączna szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi  

ok. 163.000 l. 
 

2) Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego w terminie  

24 h od chwili złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania telefonicznie lub pisemnie  

w formie faksu lub e-maila.  

3) W składanych zamówieniach Zamawiajacy będzie podawał adres e-mail, na który będą 

wysyłane parametry zgłoszonej przez Wykonawcę dostawy tj. numer SENT oraz klucz 

podmiotu odbierajacego. 

4) Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy zobowiązany 

będzie do dostarczenia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu, dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego, 

posiadający system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
.  

Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60. Dostarczony przez Wykonawcę zbiornik 

winien posiadać atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty niezbędne do jego użytkowania  

a wymagane prawem, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy. 
 

5) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  

w godzinach: 

a) od 7
00

 do 14
00

 w przypadku dostaw do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we 

Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 
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b) od 6
00

 do 20
00

 w przypadku dostaw do RZUOK w Machnaczu, 

jak również w soboty i święta, gdy zajdzie taka konieczność w godzinach ustalonych  

z przedstawicielem Zamawiającego. Dostawy w innych godzinach niż podane powyżej  

możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

6) Transport oleju napędowego realizowany w całości przez Wykonawcę – bez udziału 

Zamawiającego. Środki transportowe Wykonawcy winny być wyposażone w układ 

dystrybucyjno-pomiarowy, posiadające ważną legalizację potwierdzoną świadctwem 

ważności wydanym przez Urząd Miar i Jakości, posiadające oplombowane wlewy i wylewy. 

Transport oleju napędowego będzie odbywał się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4. Warunki odbioru zamówienia: 

1) Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy (kierowcy), którzy z czynności odbioru sporządzą protokół, 

zgodnie ze wzorem określonym w umowie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ilość oleju 

napędowego dostarczoną Zamawiającemu wykazaną zgodnie ze: 

a) wskazaniami urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego przy dostawach 

oleju napędowego do bazy Zamawiającego zlokalizowanej na ul. Komunalnej 4  

we Włocławku, 

b) wskazaniami urządzenia pomiarowego Wykonawcy przy dostawach oleju 

napędowego do RZUOK. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dla każdej dostarczonej partii przedmiotu 

dostawy w dniu jej odbioru: 

a) świadectwa jakości producenta oleju napędowego, wystawione przez akredytowane 

laboratorium dotyczace partii oleju, z którego pochodzi dostawa i na żądanie 

Zamawiającego dowód nalewu paliwa i/lub dokument legalizacji urządzenia pomiarowego 

autocysterny do wglądu. 
 

Świadectwo jakości oleju napędowego musi zawierać co najmniej: 

- numer; 

- datę wystawienia; 

- dokładną nazwę oleju napędowego; 

- nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości oleju napędowego; 

- podpis wydającego dokument; 

- datę odbioru oleju napędowego; 

- wyniki badań w następującym zakresie (kolejność i numeracja dowolna) 
 

Lp Określenie J.m. 

Olej napędowy 

„standardowy” 

Olrj napędowy  

„o polepszonych 

właściwościach 

niskotemperaturowych 

Zakresy2) Zakresy2) 
minimum maksimum minimum maksimum 

1.  Liczba cetanowa      

2.  Indeks cetanowy      

3.  Gęstość w temperaturze 15
0
C kg/m

3
     

4.  Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów % (m/m)     
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aromatycznych 

5.  Zawartość siarki mg/kg     

6.  Zawartość manganu mg/l     

7.  Temperatura zapłonu º C     

8.  
Pozostałość po koksowaniu 3) 

( z 10 % pozostałości destylacyjnej ) 
% (m/m)     

9.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)     

10.  Zawartość wody mg/kg     

11.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg     

12.  
Badanie działania korodującego na miedź  

(3 h w temperaturze 50 º C) 

klasa klasa I klasa I 

13.  Stabilność oksydacyjna 
g/m ³     

h 4)  4)  

14.  
Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia (WS 

1,4) w temperaturze 60 º C 
µm     

15.  Lepkość w temperaturze 40ºC mm²/s     

16.  

Skład frakcyjny 5) : 

Do temperatury 250 º C destyluje 

Do temperatury 350 º C destyluje 

95 % (V/V) destyluje do temperatury 

Do temperatury 180 º C destyluje 

Do temperatury 340 º C destyluje 

 

% (V/V) 

% (V/V) 

ºC 

% (V/V) 

% (V/V) 

    

17.  
Zawartość estru  metylowego kwasów 

tłuszczowych ( FAME)
5)

 
% (V/V)     

18.  Temperatura zablokowania zimnego filtra  (CFPP) º C 
    

19.  Temperatura mętnienia º C     

 
1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody 

badań. 
2) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowno warunki normy 

PN-EN ISO 4259, przy czym przy określeniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza 
odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów nalezy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259. 

3) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego 
liczbęcentową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handklowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, nalezy sprawdzić 

obecność dodatków zawierajacych azotany. Jeśli obecność dodatkupodwyższającego liczbę cetanowązostanie stwierdzona, graniczna 

wartość pozostłąości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosownaie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności 
dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków. 

4) Dla oleju napędowego zawierajacego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie. 
5) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 2500C i do 3500C dla olejów napędowych są zgodne zw Wspólną Taryfą Celną UE. 
6) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września. 
7) Dla okresu przejściowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada. 
8) Dla okresu zimowego trwajacego od dnia 16 listopada do końca lutego. 

4) Dostarczany olej napędowy winien być czysty mikrobiologicznie i odporny na ewentualne 

skażenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw. 

5) Dostawca oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do oferty: 

a) Warunki techniczne lub Normy zakładowe – dokument producenta oferowanego oleju 

potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590. 

b) Karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63 poz. 322). 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju 

napędowego, poprzez wykonanie badań w niezależnym laboratorium akredytowanym  

przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie badanych cech oleju napędowego (parametrów 

wymienionych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych – Dz. U. z dnia  



 

 
 

 

6  

23 października 2015 r., poz. 1679). Próbka paliwa do badań pobrana zostanie z wybranej 

przez Zamawiającego losowo dostawy, w obecności pracownika (kierowcy) Wykonawcy 

i oplombowana. 

Regularne pobieranie próbek dostarczonego oleju napędowego do badań będzie następować 

zgodnie z PN-EN ISO 3170. Wzór protokołu pobrania próbek będzie stanowił załącznik do 

umowy. 
 

Zamawiający dokona kontroli dostarczonego paliwa przede wszystkim, jeżeli stwierdzi: 

- zanieczyszczone paliwo podczas pobierania próbek przy dostawie; 

- gdy w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie  

w okresie zimy). 

Zamawiający zleci wykonanie badań w niezależnym laboratorium na zgodność parametrów 

oferowanego paliwa z dołączonym do dostawy świadectwem jakości. W przypadku gdy 

badanie potwierdzi zanieczyszczenie paliwa Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

przeprowadzonych badań oraz nałoży na Wykonawcę karę w wysokości 50% wartości brutto 

wadliwej dostawy. 

5. Zamawiający zastrzega, iż ilości oleju napędowego podane w pkt. 1 i w pkt. 3 ppkt. 1 lit. a) i b)  

są ilościami szacunkowymi podanymi w celu prawidłowego określenia wartości zamówienia. 

Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. 

Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

6. Podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 
 

7. Główny kod CPV: 09100000-0 – Paliwa 

Dodatkowy kod CPV: 09134100-7 – Oleje napędowe 
 

8. Oferty częściowe: 

Nie dopuszcza się ofert częściowych.  
 

9. Oferty wariantowe:  

Nie dopuszcza się ofert wariantowych 
 

10. Zamówienia uzupełniające:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego: do dnia 31.08.2018 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  
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2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 tj. Dz. U. 2017  

poz. 220). 
 

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700.000,00 zł. 
 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu 

minimum 1 zamówienia w zakresie sukcesywnej dostawy oleju napędowego, w ilości 

nie mniejszej niż 300.000 litrów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 

wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

dostaw. 
 

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym 

obejmujący: 

- minimum 2 pojazdy - autocysterny do przewozu paliw napędowych, spełniające 

warunki techniczne do przewozu paliw płynnych wymagane przepisami prawa, 

którymi Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienie. 

- minimum 1 naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju 

napędowego, wyposażony w system dozujący i system monitoringu, o pojemności 

2500 dm
3
. Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60. 

 

Uwagi: 

1) W przypadku dostaw nadal wykonywanych, na potwierdzenie warunku, o którym mowa  

w ppkt. 2.3) lit. a), Wykonawca winien wykazać wartość i ilość zrealizowaną do dnia 

składania ofert. 

2) Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń  

i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu  

z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów 

(podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie lub potencjał techniczny  

do wykonania zamówienia należące do tych podmiotów, miał na uwadze konieczność 

zapewnienia realności ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Realne 

dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia musi wiązać się z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby 

w realizacji zamówienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z Wykonawcą, 

która winna być podpisana przed zawarciem umowy głównej pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci, który udostępnia swoje 

zasoby przeniósł swoje własne, a udostępnione na rzecz Wykonawcy doświadczenie,  

w realizację przedmiotu zamówienia.  
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3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:  

a) w przypadku określonym w pkt. 1 ppkt 2.2 lit. a) chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łączna wartość ubezpieczenia na 

wymagane przez Zamawiającego kwoty. 

b) w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt 2.3 lit. a), jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia 

zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  

z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]).  

c) w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt 2.3 lit. b), chociaż jeden z Wykonawców lub 

podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

1) „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 5 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) informację czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje dostawę w zakresie której wskazane zdolności dotyczą.  

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty (zgodnie ze stanowiskiem 

UZP, wyrażonym w odpowiedzi na pytanie: „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno 

zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też 

powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”: „(…) 

konieczne jest złożenie przez Wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego)”. Wzór pisemnego zobowiązania 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

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

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

ustawy PZP.  

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

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
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poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba,  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie wskazanym w SIWZ.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1. 

 

Va PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1)  w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 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); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania; 

4)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
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(JEDZ), w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne w celu oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ  

w JEDZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ),  

o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 
 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu złożył oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1. 
 

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

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

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, 

dotyczące tych podmiotów. 
 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  

i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) 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;  

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności;  

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Wzór oświadczeń, o których mowa w ppkt. 5-7, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  
 

6.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu  

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. od ppkt. 1) do 7). 
 

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
1) Aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,  

o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 

poz. 348 tj. Dz. U. 2017 poz. 220), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1  

ppkt. 2.1 SIWZ. 

3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.2 SIWZ. 

4) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,  

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

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – zgodnie z warunkiem określonym 

w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3 lit. a) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy  

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami – zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3 lit. b) SIWZ 

(Załącznik nr 7 do SIWZ). 

6) Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp do oddania  

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – jeśli dotyczy! 
 
VI.I. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej:  
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt. 6.1 ppkt. 1, składa informację  

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 13, 14 i 21 ustawy;  

b) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt. 6.1 ppkt. 2-4, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w powyżej (lit. a) i b)), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazani em osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI pkt. 6.1 ppkt. 1, składa dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert ofert. 

e) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

 

VI.II. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,  

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  
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4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

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

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które 

powinno dokładnie określać zakres umocowania.  
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” 

Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl, a faksem na  

nr (54) 412 18 04.  

6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty 

elektronicznej lub numer faksu podany w ofercie.  

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 9.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7
00

 do 15
00

. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Kierownik Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz, 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający  

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  

w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BOŚ S.A. O/ Włocławek  

nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na dostawę oleju 

napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie  

z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  

w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ); 

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych do oferty, (jeśli dotycz); 

c) oświadczenie JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ); 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, (jeśli dotyczy); 

e) warunki techniczne lub normy zakładowe – dokument producenta oferowanego oleju 

potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590; 

f) karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2013 r. o substancjach 

chemicznych i ich miszaninach (Dz. U. z 2011 r., nr 63, poz. 322); 

g) dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdz. VIII SIWZ. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia (rozdz. III SIWZ) oraz z projektu umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia 

na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych np. adresy stron internetowych 

tak, aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 
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8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  

i oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

oraz powinna być oznakowowana w następujący sposób: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa oleju napędowego  

dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

Nie otwierać przed dniem 30.10.2017 r. r. godz. 10
30

 

13. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej,  

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Zmawiający nie bierze 

odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 

14. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania  

są jawne bez zastrzeżeń. 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

18. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 

zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
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Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP  

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,  

po terminie otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 w Sekretariacie – do dnia 

30.10.2017 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna, w dniu 30.10.2017 r.,  

o godzinie 10
30

. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.saniko.com.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty stanowiącej załacznik nr 2 do SIWZ, cenę oferty. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg poniższego wzoru: 
 

Co = (Cpsn – Ucw) x 1,23 podatek VAT x 380.000 l = ……………………… zł 
 

gdzie: 

Co – cena ofertowa brutto 

http://www.bip.saniko.com.pl/
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Cpsn – cena hurtowa netto producentów (spotowa) za jeden litr oleju napędowego, stanowiąca 

uśrednienie ceny hurtowej pliwa napędowego ON „standardowego” opublikowanego przez  

PKN ORLEN S.A. na stronie www.orlen.pl i Grupy LOTOS S.A. na stronie internetowej 

www.lotos.pl. (ceny hurtowe oleju PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A. opublikowane są  

również na stronie  www.e-petrol.pl.). Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, Zamawiajacy ustala 

25.10.2017 r. jako dzień ustalenia średniej ceny oferowanego oleju napędowego. 

Ucw – procentowy upust cenowy, oferowany przez Wykonawcę (%). Zaoferowany % upustu jest 

stały dla całego okresu trawania umowy i nie może ulec obniżeniu. 
 

3. Podana w ofercie wartość ofertowa winna być określona z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe  

5 – należy zaokrąglić w górę). 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy zmianie ulegać będzie 

Cpsn. 

8. Ceny kolejnych dostaw w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obliczne będa w następujący 

sposób: 
 

Cd = (Cpsn – Ucwz) x 1,23 podatek VAT x Ld 
 

gdzie: 

Cd – cena danej dostawy zrealizowanej 

Cpsn – cena hurtowa netto oferowanego producenta (spotowa) za jeden litr oleju napędowego 

opublikowana na jego stronie internetowej i obowiązująca na dzień dostawy 

Ucwz – zaoferowany w ofercie stały procent (%) upustu 

Ld – ilość litrów dostawy oleju napędowego: 

- dla bazy Zamawiającego: ilość wskazana i przyjęta w protokole, zgodnie ze wskazaniami 

urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku, 

- dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć 

Kujawski: ilość wskazana i przyjęta w protokole, zgodnie ze wskazaniami urządzenia 

pomiarowego Wykonawcy.  
 

9. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji. 

10. Cenę oferty należy podać cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

11. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.  

12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,  

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku 

 

 

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/
http://www.e-petrol.pl/
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
Liczba 

punktów 

1. Cena oferty brutto 100% 100 pkt. 
 

2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg. następujących 

zasad: 
 

Cena oferty 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za usługę będącą przedmiotem niniejszego 

zamówienia, podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą Wykonawcy mogą uzyskać  

w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
 

Liczba punktów =                                                            x 100 

 
 

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

 

XIV. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XV SIWZ. 

b) przedłożenia kserokopii posiadanych atestów i certyfikatów oraz innych dokumentów 

niezbędnych do użytkowania a wymaganych prawem na zaoferowany przez Wykonawcę 

zbiornik na olej napędowy. 

c) przedłożenia umowy z podwykonawcą, jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie przy 

udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do podania danych osób przewidzianych 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ. 

cena brutto najniższej zaproponowanej oferty     

              cena brutto oferty badanej 
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3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia.  

5. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiąznay jest posiadać wszelkie niezbędne 

umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiajace do należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) 

złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158, z późn. zm). 

3. Wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać na konto 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001  

z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg na dostawę oleju 

napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz zostanie dostarczone Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Zasady przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego 

2. Formularz oferty 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) 

4. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

5. Oświadczenie o braku wykluczenia Wykonawcy 

6. Wykaz wykonanych dostaw 

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

9. Projekt umowy 

 

 

Sporządził: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra 
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Załacznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ODBIORU DOSTAWY  

OLEJU NAPĘDOWEGO 

 

 

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do stacji paliw Zamawiającego 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 
 

I. Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 

1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  

i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 

i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 

autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwa jakości producenta oleju 

napędowego, wystawione przez akredytowane laboratorium dotyczace partii oleju z którego 

pochodzi dostawa, na żądanie Zamawiającego dokument nalewu paliwa, dokument legalizacji 

urządzeń pomiarowych autocysterny do wglądu. 

4. Następnie komisja przystępuje do odczytu ilość paliwa w zbiorniku, do którego zlewany jest 

olej napędowy, za pomocą czujnika aktualnego poziomu oleju z wyświetlacza. 

5. Odczytu ilości oleju w zbiorniku, do którego olej jest zlewany oraz ilość zlanego paliwa 

dokonuje się w obecności pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę (operator 

autocysterny). 

6. Po roztankowaniu, po upływie ok. 0,5 godz., Komisja dokonuje pomiarów słupa oleju 

napędowego w zbiorniku. 

7. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 

określonym w umowie. 

8. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Zamawiającego, 

zostanie przyjęta w protokole, będzie podstawą do rozliczenia się z dostawy i wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 
 

II. Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 

2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 

3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 

4. Jeżeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  

o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 

stacji i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 

z pobrania próbek). 
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6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowania  

i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do każdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 

zawierająca następujące informacje: 

 Nazwa stacji 

 Nr kolejny próbki 

 Data i godzina dostawy 

 Nr plomby 

 Ilość dostarczonego paliwa 

 Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 

Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 

Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  

w umowie. 

9. Pobrane próbki należy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek. 
 

 

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do zbiornika na olej napędowy  

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski 
 

I.  Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 

1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  

i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 

i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 

autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwa jakości producenta oleju 

napędowego, wystawione przez akredytowane laboratorium dotyczace partii oleju z którego 

pochodzi dostawa i ewentualnie dokument legalizacji urządzeń pomiarowych autocysterny do 

wglądu na żądanie Zamawiającego. 

4. Następnie Wykonawca rozpocznie usługę tankowania do zbiornika na olej napędowy, w który 

to wyposażył RZUOK w Machnaczu. 

5. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 

określonym w projekcie umowy. 

6. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Wykonawcy, 

zostanie przyjęta w protokole i będzie podstawą do rozliczenia się z dostawy i wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

II. Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 

2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 

3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
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4. Jeżeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  

o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 

pojazdu, urządzenia i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra 

szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 

z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowywania 

i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do każdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 

zawierająca następujące informacje: 

 Nazwa stacji 

 Nr kolejny próbki 

 Data i godzina dostawy 

 Nr plomby 

 Ilość dostarczonego paliwa 

 Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 

Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 

Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  

w umowie. 

9. Pobrane próbki należy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek. 
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BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 

A. Dane Wykonawcy: 

Osoba/y upoważniona/ne do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę: 

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

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

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks …………………….…… e-mail…………………………….………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

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

B. WARTOŚĆ OFERTY: 

WARTOŚĆ OFERTY NETTO 

za 380.000 l oleju napędowego 
…………………………………. zł 

STAWKA I WARTOŚĆ PODATKU VAT 
Wskazać odpowiednią stawkę VAT (wyrażoną w %) zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wartość 

 

……………….. % 

…………………………. zł 

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO 

..……………………………. zł 

(słownie: ……………………………………… 

…………………………………………………..) 
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C. Cena ofertowa winna być wyliczona wg zasad określonych w rozdz. XII pkt. 2 SIWZ. 

Na w/w cenę składa się uśreniona cena hurtowa Grupy Lotos S.A. i PKN ORLEN S.A. na dzień 

25.10.2017 r. opublikowana na stronach www.orlen.pl i www.lotos.pl (lub na stronie  

www.e-petrol.pl), w wysokości …………………….. zł za 1 litr oleju napędowego. 

Oferowany przez Wykonawcę stały upust cenowy obowiązujący przez cały okres trwania umowy 

wynosi …………………………… % od 1 litr oleju napędowego. 

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

sukcesywne dostawy olej napędowego do dnia 31.08.2018 r. 

E. Gwarantujemy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia, zapewnimy dostawę oleju napędowego 

producenta:.................................................................................………………………………………. 

F. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 
 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy PZP. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, w odniesieniu do podstaw o których 

mowa w rozdz. Va SIWZ. 
 

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

……………….. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub rozdz. Va SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP pojąłem następujące środki 

naprawcze:…………………………………………………………..………………………………….... 

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

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

G. OŚWIADCZENIA: 

1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami, na zasadach 

opisanych we wzorze umowy; 

6) Wadium w wysokości ………………………… PLN (słownie: ………………………………… 

……………………………. złotych), zostało wniesione w dniu ......................................,  

w formie: …..……............................................; 

7) Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy 

PZP, na następujący rachunek: …...………………...................................................................…... 

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

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

H. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 

3% ceny całkowitej brutto zaooferowanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione  

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/
http://www.e-petrol.pl/
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w: ......................................................................................................................................................... 

2) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest ...................................................................................................................................................... 

e-mail: ...………….…………………………....….tel./fax: ..................................................……..; 

I. PODWYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

    

    

RAZEM   

   
 

J. Spis treści: 
 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5) ……………………………………………………………………………………………………. 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

…………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz JEDZ 
 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BZ/ZP.11/12/09/17. 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach, których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I 
zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 2017, data 22.09.2017 r., strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 182–372100 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku 
informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Saniko” Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: Dostawa oleju napędowego dla PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)

5
: 

BZ/ZP.11/12/09/17. 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                           
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i 

innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 

wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                           
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 
zamówienia. 

                                                           
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 
z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

                                                           
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
16

 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

                                                           
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

14
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 
2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15
 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 

16
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 

22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo 
lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

17
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, 
s. 15). 

18
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW 
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

20
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji):

 24 

[……][……][……] 

                                                           
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  

24
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

 
 

 

35  

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą 
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy

26
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

                                                           
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź 
w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

27
 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 

28
 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 

obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 

29
 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

                                                           
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

31
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

  

                                                           
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

32
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: 
[ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

33
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                           
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do 
spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 

33
 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

34
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y
36

 – 
oraz wartość): 
[……], [……]

37
 

 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

38
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
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 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed 
ponad pięciu lat. 
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rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

40
: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 

[……] 

                                                           
39

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed 
ponad trzech lat. 

40
 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w 

odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, 
lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia. 

42
 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy 

organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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zarządzania środowiskowego: 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

[] Tak [] Nie 
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 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 
podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

46
 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 
błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających 
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: 
(skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [……] 
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 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi 
temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  

48
 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                          Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku” 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję
49

: 
 

1) nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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 Należy zaznaczyć odpowiednio. 
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

 

BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                     Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 
Oświadczam, że

50
: 

1)  wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

2)  wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w 

związku z czym przedkładam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami / zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

4) Wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

 
 

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

miejscowość, data     /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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 Należy postawić znak „X” obok treści, odnoszącej się do Wykonawcy składającego oświadczenie. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.11/12/09/17.             Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 

WYKAZ DOSTAW 

wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku” 

 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Nazwa 

zamówienia 

Ilość dostarczonego 

oleju napędowego* 

Okres realizacji 

dostaw od do 

Wartość 

brutto 

dostawy 

     

 

 
Wykonawca winien wykazać się doświadczenie w wykonaniu minimum 1 zamówienia w zakresie sukcesywnej 

dostawy oleju napędowego, w ilości nie mniejszej niż 300.000 litrów, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, zgodnie z warunkiem 

określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) lit. a) SIWZ. 

 

Wykonawca załączy dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy zostały wykonane 

 
* w przypadku dostaw nadal wykonywanych należy wpisać wartość i ilość oleju napędowego zrealizowaną do dnia 

składania ofert. 
 
 
 
 

………………………………          ………………………………..……… 
miejscowość, data        /podpis i pieczęć uprawnionego  

             przedstawiciela Wykonawcy/ 
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko”  

Sp. z o.o. we Włocławku” 

 

 

I. Wykaz pojazdów 

Lp. Producent (marka  

i model) pojazdu  

Numer 

rejestracyjny 

pojazdu 

Pojemność 
Ilość 

(szt.) 

Podstawa 

dysponowania 

pojazdem 

1.    1  

2.    1  

 

Oświadczam, że powyższe pojazdy, które będą realizować zamówienie,   TAK/NIE* 

spełniają warunki techniczne do przewozu paliw płynnych. 

 

 
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem minimum 2 pojazdami - autocysterny do przewozu paliw napędowych, 

spełniające warunki techniczne do przewozu paliw płynnych wymagane przepisami prawa, którymi Wykonawca będzie 

realizował niniejsze zamówienie, zgodnie z warunkiem określonym, w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) lit. b) SIWZ.  

 

 

II. Zbiornik do magazynowania oleju napędowego 

Oświadczam, że dysponuję n/w zbiornikiem do magazynowania oleju napędowego:  

Producent, typ, model zbiornika: .................................................................................. 

Pojemność zbiornika: .................................................................................................... 

Zbiornik wyposażony w sytem dozujący i system monitoringu:       TAK/NIE*  

Zakres temperatury urządzenia: .................................................................................... 

Podstawa dysponowania zbiornikiem: .......................................................................... 

 

Oferowany zbiornik posiada atesty i certyfikaty   

oraz inne dokumenty niezbędne do jego  

użytkowania a wymagane prawem,       TAK/NIE* 

których kserokopie Wykonawca przedłoży  

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
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Oświadczam, że w terminie 2 dni roboczych liczonych  

od daty podpisania umowy zobowiązuję się dostarczyć do RZUOK            TAK/NIE* 

w Machnaczu w/w zbiornik do magazynowania oleju napędowego. 

 
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem minimum 1 naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju 

napędowego, wyposażonym w system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
. Zakres temperatury 

urządzenia od -40 do +60, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3 lit. b) SIWZ. 

 
* Niewłaściwe skreślić. 
 

 
 

………………………………          ………………………………..……… 
miejscowość, data        /podpis i pieczęć uprawnionego  

             przedstawiciela Wykonawc 
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BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                         Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał: 

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

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

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

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

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

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

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

(określenie zasobu) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju 

napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie następujący: 

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

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

e) zrealizuję / nie zrealizuję* dostawy/usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

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

 

 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

* Niewłaściwe skreślić. 
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BZ/ZP.11/12/09/17.                                                                                        Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

Umowa (projekt)  

 

zawarta w dniu ……………. we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, 

Nr NIP 888-020-59-21, Regon 910041776 o kapitale zakładowym w wysokości 16.391.800,00 zł, 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………….. – ………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579): 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego letniego, przejściowego  

i zimowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, w ilości 380.000 litrów,  

do bazy Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku i do Regionalnego 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, producenta  

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

2. Wykonawca na czas trwania umowy, wyposaży nieodpłatnie Regionalny Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w naziemny dwupłaszczowy 

zbiornik do magazynowania oleju napędowego, posiadający system dozujący i system 

monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
. Wykonawca na własny koszt i własnym transportem 

dostarczy zbiornik do magazynowania oleju napędowego do RZUOK w Machnacza oraz dokona 

jego odbioru po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko będzie dostarczał olej napędowy 

Zamawiającemu. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy precyzuje specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w tym aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 
 

§ 2 

Termin realizacji umowy: do dnia 31.08.2018 r. 
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§ 3 
1. Świadczenie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, realizowane będzie 

sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń telefonicznych lub 

pisemnych zgłaszanych faxem lub e-mailem. 

2. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie 24 h od momentu 

otrzymania zamówienia. 

3. Szczegółowy zakres warunków realizacji przedmiotu umowy został określony w specyfikacji 

technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

4. Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 

określonych w załączniku nr 2 do umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

5. Z czynności odbioru winien być sporządzony protokół, podpisany przez obie strony umowy.  

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. W terminie 2 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 

naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju napędowego, posiadający system 

dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 m
3
, do Regionalnego Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski. 

2. Dostarczenie i odbiór zbiornika do magazynowania oleju napędowego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

3. Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z usługą bezpośredniego tankowania: 

- do stacji paliw Zamawiającego, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 

- do zbiornika do magazynowania oleju, w który to Wykonawca wyposaży RZUOK w Machnaczu. 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zamówieniem. 

4. Przyjęcie, stosowanie i przestrzeganie „Zasad przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego” 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Dostarczanie oleju napędowego autocysterną z oplombowanymi wlewami i wylewami.  

6. Dostarczenie Zamawiającemu wzorów plomb najpóźniej przy pierwszej dostawie, a także 

niezwłoczne dostarczenie nowych wzorów, w przypadku ich zmiany. 

7. Dostarczanie oleju wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie trzy miesiące od daty produkcji), 

spełniający parametry określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

do niniejszej umowy. 

8. Przekazanie Zamawiającemu przy każdej dostawie oleju napędowego: 

- świadectwa jakości producenta oleju napędowego, wystawione przez akredytowane 

laboratorium dotyczace partii oleju z którego pochodzi dostawa i na żądanie Zamawiającego 

dokument nalewu paliwa i/lub dokument legalizacji urządzeń pomiarowych autocysterny do 

wglądu. 

9. Rozliczanie i wystawianie faktury VAT za ilość dostarczonego oleju napędowego przyjętego 

według: 

- wskazań urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego, przy dostawach oleju 

napędowego do bazy Zamawiającego, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 

- wskazań urządzenia pomiarowego Wykonawcy, przy dostawach oleju napędowego do RZUOK 

w Machnaczu. 

10. Posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia od szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu zdarzeń 

ekologicznych, przez cały okres trwania niniejszej umowy. 
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11. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów 

BHP, Ppoż i ochrony środowiska. 
 

§ 5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przyjęcie, stosowanie i przestrzeganie „Zasad przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego”, 

zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Dokonanie sprawdzenia zabezpieczeń autocysterny – plomb. 

3. Sprawdzenie zgodności świadectwa jakości każdej dostarczonej partii oleju. 

4. Regularne pobieranie próbek dostarczonego oleju napędowego i ich oznakowanie oraz 

zabezpieczenie. 

5. Sporządzenie protokołu odbioru oleju napędowego oraz protokołu z pobrania próbek, zgodnie  

ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy. 

6. Zwrot Wykonawcy zbiornika na olej napędowy, z RZUOK w Machnaczu. 
 

§ 6 

1. Dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw 

ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) dla oleju 

napędowego standard i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości dostarczanego oleju napędowego 

poprzez: 

a) regularne pobieranie próbek dostarczanego oleju napędowego, 

b) przeprowadzanie analiz dowolnie wybranych próbek dostarczanego oleju napędowego  

w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku 

gdy pobrana próbka z autocysterny nie będzie spełniała wymagań jakościowych określonych  

w rozporządzeniu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, całkowity koszt 

przeprowadzonych analiz będzie pokrywał Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek do badań będzie następować zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 oraz zasadami 

przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego, zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy. 

4. Z pobrania próbek winien być sporządzony protokół stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia oleju napędowego w trakcie przyjmowania dostawy 

tj. podczas pobierania próbek: 

a) upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego natychmiast wstrzymają przyjęcie dostawy; 

b) upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy zamieszczą 

informację o tym fakcie w protokole komisyjnego pobrania próbek, którego kopię 

niezwłocznie przekażą Wykonawcy faxem; 

c) za dostawę zanieczyszczonego oleju napędowego faktura VAT, o której mowa w § 7 ust. 2  

nie zostanie wystawiona; 

d) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu komisyjnego pobrania próbek, 

Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych parametrach i we właściwej ilości. 

6. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności pomiędzy parametrami 

dostarczonego oleju napędowego a parametrami obowiązującymi dla każdej dostawy, określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), cała dostawa oleju napędowego,  

z którego pochodziła zbadana próba, zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem, o czym 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę faxem i pobierze z bieżącego wynagrodzenia 
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przysługującego Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt. b, o czym 

również niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 
 

§ 7 

1. Wartość brutto przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą na dzień …………..wynosi:  

Cena netto: ...................................... zł za 380.000 l oleju napędowego 

+ VAT 23% = ................. zł 

Cena brutto: ................. zł (słownie: ...........................................................................................) 

2. Zapłata należności za dostarczoną partię oleju napędowego będzie następowała przelewem  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie 

podpisany przez obie strony protokół przyjęcia oleju napędowego. 

3. Wykonawca do rozliczenia i wystawienia faktury VAT będzie przyjmował ilość dostarczonego 

oleju napędowego, wskazanego i przyjętego protokołem, zgodnie z urządzeniem pomiarowym 

Zamawiającego przy dostawach do stacji paliw Zamawiającego we Włocławku i zgodnie  

z urządzeniem pomiarowym Wykonawcy przy dostawach do RZUOK w Machnaczu. 

4. Wartość zrealizowanych dostaw będzie ustalana indywidualnie dla każdej partii dostawy oleju 

napędowego, zgodnie z aktualnymi cenami oleju napędowego producenta ....................... 

opublikowana na stronie www.e-petrol.pl lub ....................., obowiązującymi na dzień dostawy 

pomniejszone o stały i niezmienny przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy procent 

upustu w wysokości ............. % od 1 litra oleju napędowego.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

§ 8 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu dostawy partii oleju napędowego, w terminie określonym w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości 5% wartości brutto tej dostawy, liczone za każdy dzień zwłoki. 

b) za laboratoryjnie potwierdzoną niezgodność parametrów oleju napędowego, o którym mowa  

w § 6 ust. 6, w wysokości 50% wartości brutto wadliwej dostawy. 

c) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 pkt. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczania kar umownych w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

d) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

3% całkowitej wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości  

3% całkowitej wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w razie odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i koszty wykonania analiz,  

o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. b umowy, Zamawiający będzie potrącał na bieżąco  

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy wraz z prawem  

do naliczenia kar umownych Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. d niniejszej umowy,  

w przypadku naruszania przez Wykonawcę warunków wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

 

 

http://www.e-petrol.pl/
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§ 10 

1. Zamawiający zastrzega, iż ilość oleju napędowego, o której mowa w § 1 i w pkt. 1 oraz pkt. 3 

ppkt. 1 a i b załącznika nr 1 do niniejszej umowy jest ilością szacunkową i w związku z tym może 

ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.  

2. Z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego szacunkowej ilości oleju napędowego 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

- należności za niedostarczoną partię oleju napędowego, 

- odszkodowania za utracone korzyści. 
 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

podwykonawców, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy jak za działania  

i zaniechania własne. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do czynności 

realizowanych przez podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

 

§ 12 

1. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

a) za dostawy do siedziby we Włocławku: 

- Maciej Szymański tel. 54/412-38-75 

- Przemysław Krygier tel. 54/412-38-74 

b) za dostawy do RZUOK: 

- Przemysław Wojciechowski tel. 54/252-17-31, 602126940 

- Leszek Oleradzki tel. 54/252-17-31, 691478883 

2. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

- ........................ tel. ......................... 

 

§ 13 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach bez naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 14 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie inne, niż wskazane w ust. 1 zmiany Umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu 

stron pod rygorem nieważności 
 

§ 15 

1. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001  

oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
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a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 
 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiazująch przepisów prawa. 
 

§ 17 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy poddawane są rozstrzygnięciu sądow poewszechny ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 18 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA: 
 

 
 

   ……………………………….     …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załacznik: 

1. Specyfikacja techniczna 

2. Zasady przyjmowania i odbioru olej napędowego 

3. Wzór protokołu przyjęcia oleju napędowego 

4. Wzór protokołu z komisyjnego pobrania próbek oleju napędowego z autocysterny 

5. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 

6. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 umowy. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w szacunkowej 

ilości 380.000 l dla temperatury referencyjnej +15, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. Wykonawca, na czas realizacji umowy, wyposaży Regionalny Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w naziemny 

dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju napędowego, posiadający system dozujący  

i system monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
. Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60. 

Gatunki oleju napędowego wymagane w poszczególnych okresach: 

a) w okresie letnim, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września: gatunek B, klimat umiarkowany; 

b) w okresie przejściowym, od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października  

do dnia 15 listopada: gatunek D, klimat umiarkowany; 

c) w okresie zimowym, od dnia 16 listopada do końca lutego dostarczany będzie olej napędowy  

o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskich temperatur) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy paliwa o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych. 

 

2. Wymagania jakościowe oleju napędowego: 

Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z: 

- Normą PN–EN 590:2013-12 dla oleju napędowego mającego zastosownaie w klimacie 

umiarkowanym oraz w warunkach niskotemperaturowych właściwych dla klimatu arktycznego 

lub surowego klimatu zimowego, klasa 2. 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r., w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) – dla oleju napędowego 

standard oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

- Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania 

jakości paliw ciekłych (DZ.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679). 

 

3. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy oleju napędowego do: 

a) Bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4  

wraz z usługą tankowania do stacji paliw wyposażonej w: 

- zbiornik o pojemności 5000 dm
3
, typu PLT1165, producenta ROBEX Sp. z o.o., 

posiadający ważne świadectwo legalizacji, 

- miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiornika typu DIGI MAG XMT, 

posiadający świadectwo wzorcowania.  

Ilość tankowań: ok. 4-7 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 5000 l/ 1 dostawa. 

Łączna szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi  

ok. 217.000 l. 
 

b) Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 

41a, gm. Brześć Kujawski wraz z usługą tankowania do zbiornika będącego własnością 

Wykonawcy, w który to Wykonawca wyposaży RZUOK w Machnaczu. 
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Ilość tankowań: ok. 6-10 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 2500 l/ 1 dostawa. 

Łączna szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi  

ok. 163.000 l. 
 

2) Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego w terminie  

24 h od chwili złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania wysłanego faksem 

lub e-mailem.  

3) W składanych zamówieniach Zamawiajacy będzie podawał adres e-mail, na który będą 

wysyłane parametry zgłoszonej przez Wykonawcę dostawy tj. numer SENT oraz klucz 

podmiotu odbierajacego. 

4) Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy zobowiązany 

będzie do dostarczenia do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu, dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego, 

posiadającego system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm
3
.  

Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60. Dostarczony przez Wykonawcę zbiornik 

winien posiadać atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty niezbędne do jego użytkowania  

a wymagane prawem, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy. 
 

5) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  

w godzinach: 

a) od 7
00

 do 14
00

 w przypadku dostaw do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we 

Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 

b) od 6
00

 do 20
00

 w przypadku dostaw do RZUOK w Machnaczu, 

jak również w soboty i święta, gdy zajdzie taka konieczność w godzinach ustalonych  

z przedstawicielem Zamawiającego. Dostawy w innych godzinach niż podane powyżej  

możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

6) Transport przedmiotu zamówienia realizowany w całości przez Wykonawcę – bez udziału 

Zamawiającego. Środki transportowe Wykonawcy winny być wyposażone w układ 

dystrybucyjno-pomiarowy, posiadające ważną legalizację potweirdzoną świadectwem 

jważności wydanym przez Urząd Miast i jakości, posiadające oplombowane wlewy i wylewy. 

Transport oleju napędowego będzie odbywał się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4. Warunki odbioru zamówienia: 

1) Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy (kierowcy), którzy z czynności odbioru sporządzą protokół, 

zgodnie ze wzorem określonym w umowie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ilość oleju 

napędowego dostarczoną Zamawiającemu wykazaną zgodnie ze: 

a) wskazaniami urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego przy dostawach 

oleju napędowego do bazy Zamawiającego zlokalizowanej na ul. Komunalnej 4  

we Włocławku, 

b) wskazaniami urządzenia pomiarowego Wykonawcy przy dostawach oleju 

napędowego do RZUOK. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dla każdej dostarczonej partii przedmiotu 

dostawy w dniu jej odbioru: 

a) świadectwa jakości producenta oleju napędowego, wystawione przez akredytowane 

laboratorium dotyczace partii oleju, z którego pochodzi dostawa i na żądanie 

Zamawiającego doument nalewu paliwa i/lub dokument legalizacji urządzenia 

pomiarowego autocysterny do wglądu.  

Świadectwo jakości oleju napędowego musi zawierać co najmniej: 

- numer; 

- datę wystawienia; 

- dokładną nazwę oleju napędowego; 

- nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości oleju napędowego; 

- podpis wydającego dokument; 

- datę odbioru oleju napędowego; 

- wyniki badań w następującym zakresie (kolejność i numeracja dowolna) 

Lp Określenie J.m. 

Olej napędowy 

„standardowy” 

Olrj napędowy  

„o polepszonych 

właściwościach 

niskotemperaturowych 

Zakresy2) Zakresy2) 
minimum maksimum minimum maksimum 

1.  Liczba cetanowa      

2.  Indeks cetanowy      

3.  Gęstość w temperaturze 15
0
C kg/m

3
     

4.  
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych 
% (m/m)     

5.  Zawartość siarki mg/kg     

6.  Zawartość manganu mg/l     

7.  Temperatura zapłonu º C     

8.  
Pozostałość po koksowaniu 3) 

( z 10 % pozostałości destylacyjnej ) 
% (m/m)     

9.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)     

10.  Zawartość wody mg/kg     

11.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg     

12.  
Badanie działania korodującego na miedź  

(3 h w temperaturze 50 º C) 

klasa klasa I klasa I 

13.  Stabilność oksydacyjna 
g/m ³     

h 4)  4)  

14.  
Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia (WS 

1,4) w temperaturze 60 º C 
µm     

15.  Lepkość w temperaturze 40ºC mm²/s     

16.  

Skład frakcyjny 5) : 

Do temperatury 250 º C destyluje 

Do temperatury 350 º C destyluje 

95 % (V/V) destyluje do temperatury 

Do temperatury 180 º C destyluje 

Do temperatury 340 º C destyluje 

 

% (V/V) 

% (V/V) 

ºC 

% (V/V) 

% (V/V) 

    

17.  
Zawartość estru  metylowego kwasów 

tłuszczowych ( FAME)
5)

 
% (V/V)     

18.  Temperatura zablokowania zimnego filtra  (CFPP) º C 
    

19.  Temperatura mętnienia º C     
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9) Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody 

badań. 
10) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowno warunki normy 

PN-EN ISO 4259, przy czym przy określeniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza 

odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów nalezy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259. 
11) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego 

liczbęcentową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handklowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, nalezy sprawdzić 

obecność dodatków zawierajacych azotany. Jeśli obecność dodatkupodwyższającego liczbę cetanowązostanie stwierdzona, graniczna 

wartość pozostłąości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosownaie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności 
dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków. 

12) Dla oleju napędowego zawierajacego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie. 
13) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 2500C i do 3500C dla olejów napędowych są zgodne zw Wspólną Taryfą Celną UE. 
14) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września. 
15) Dla okresu przejściowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada. 
16) Dla okresu zimowego trwajacego od dnia 16 listopada do końca lutego. 

4) Dostarczany olej napędowy winien być czysty mikrobiologicznie i odporny na ewentualne 

skażenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw. 

5) Dostawca oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do oferty: 

c) Warunki techniczne lub Normy zakładowe – dokument producenta oferowanego oleju 

potwierdzający parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590. 

d) Karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63 poz. 322). 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju 

napędowego, poprzez wykonanie badań w niezależnym laboratorium akredytowanym  

przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie badanych cech oleju napędowego (parametrów 

wymienionych w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych – Dz. U. z dnia  

23 października 2015 r., poz. 1679). Próbka paliwa do badań pobrana zostanie z wybranej 

przez Zamawiającego losowo dostawy, w obecności pracownika (kierowcy) Wykonawcy 

i oplombowana. 

Regularne pobieranie próbek dostarczonego oleju napędowego do badań będzie następować 

zgodnie z PN-EN ISO 3170. Wzór protokołu pobrania próbek będzie stanowił załącznik do 

umowy. 

Zamawiający dokona kontroli dostarczonego paliwa przede wszystkim, jeżeli stwierdzi: 

- zanieczyszczone paliwo podczas pobierania próbek przy dostawie; 

- gdy w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie  

w okresie zimy). 

Zamawiający zleci wykonanie badań w niezależnym laboratorium na zgodność parametrów 

oferowanego paliwa z dołączonym do dostawy świadectwem jakości. W przypadku gdy 

badanie potwierdzi zanieczyszczenie paliwa Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

przeprowadzonych badań oraz nałoży na Wykonawcę karę w wysokości 50% wartości brutto 

wadliwej dostawy. 

5. Zamawiający zastrzega, iż ilości oleju napędowego podane w pkt. 1 i w pkt. 3 ppkt. 1 lit. a) i b)  

są ilościami szacunkowymi podanymi w celu prawidłowego określenia wartości zamówienia. 

Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. 

Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA: 
 

 
 

   ……………………………….     …………………………………. 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 

 
 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ODBIORU DOSTAWY  

OLEJU NAPĘDOWEGO 

 

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do stacji paliw Zamawiającego 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 
 

I. Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 

1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  

i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 

i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 

autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwa jakości producenta oleju 

napędowego, wystawione przez akredytowane laboratorium dotyczace partii oleju z którego 

pochodzi dostawa i na żądanie Zamawiającego dokument nalewu paliwa i/lub dokument 

legalizacji urządzeń pomiarowych autocysterny do wglądu. 

4. Następnie komisja przystępuje do odczytu ilość paliwa w zbiorniku, do którego zlewany jest 

olej napędowy, za pomocą czujnika aktualnego poziomu oleju z wyświetlacza. 

5. Odczytu ilości oleju w zbiorniku, do którego olej jest zlewany oraz ilość zlanego paliwa 

dokonuje się w obecności pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę (operator 

autocysterny). 

6. Po roztankowaniu, po upływie ok. 0,5 godz., Komisja dokonuje pomiarów słupa oleju 

napędowego w zbiorniku. 

7. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 

określonym w umowie. 

8. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Zamawiającego, 

zostanie przyjęta w protokole, będzie podstawą do rozliczenia się z dostawy i wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 
 

II. Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 

2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 

3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 

4. Jeżeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  

o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 

stacji i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 

z pobrania próbek). 
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6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowania  

i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do każdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 

zawierająca następujące informacje: 

 Nazwa stacji 

 Nr kolejny próbki 

 Data i godzina dostawy 

 Nr plomby 

 Ilość dostarczonego paliwa 

 Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 

Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 

Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  

w umowie. 

9. Pobrane próbki należy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek. 
 

 

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do zbiornika na olej napędowy  

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski 
 

III. Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 

1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  

i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 

i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 

autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwa jakości producenta oleju 

napędowego, wystawione przez akredytowane laboratorium dotyczace partii oleju z którego 

pochodzi dostawa i na żądanie Zamawiającego dokument nalewu paliwa i/lub dokument 

legalizacji urządzeń pomiarowych autocysterny do wglądu. 

4. Następnie Wykonawca rozpocznie usługę bezpośredniego tankowania do zbiornika na olej 

napędowy, który to wyposażył RZUOK w Machnaczu. 

5. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 

określonym w projekcie umowy. 

7. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Wykonawcy, 

zostanie przyjęta w protokole i będzie podstawą do rozliczenia się z dostawy i wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

IV. Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 

2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 

3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
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4. Jeżeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  

o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 

pojazdu, urządzenia i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra 

szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 

z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowywania 

i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do każdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 

zawierająca następujące informacje: 

 Nazwa stacji 

 Nr kolejny próbki 

 Data i godzina dostawy 

 Nr plomby 

 Ilość dostarczonego paliwa 

 Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 

Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 

Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  

w umowie. 

9. Pobrane próbki należy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek. 

 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA: 
 

 
 

   ……………………………….     …………………………………. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
 

               …………………………………. 
            /data i godzina dostawy/ 
 

PROTOKÓŁ Nr …………… 

przyjęcia oleju napędowego  

do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku 

/do zbiornika na olej napędowy w RZUOK w Machnaczu* 

 

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 
……………………………                                                                                ………………………….. 

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

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

 
 

Komisja w składzie: 

1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

 

dokonała przyjęcia oleju napędowego. 

 

Ilość 

deklarowana 

Ilość przyjętego oleju napędowego** 

„przed” „po” dostawa 

V15 dm
3
 V15 dm

3
 V15 dm

3
 V15 dm

3
 

1 2 3 4 

    

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

* Niepotrzebne skreślić 

** Ilość przyjętego oleju napędowego przy dostawach do stacji Zamawiającego zlokalizowanej  

we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 następuje zgodnie z miernikiem Zamawiającego. 

Ilość przyjętego oleju napędowego przy dostawach do RZUOK w Machnaczu następuje zgodnie  

ze wskazaniami urządzenia pomiarowego Wykonawcy. 

 

Podpisy członków Komisji:      Podpis Wykonawcy (Kierowcy):                                                                                     
 

…………………………………     ……………………………………. 
 

………………………………… 
 

………………………………… 



 

 
 

 

64  

                   Załącznik Nr 4 do Umowy 
 

     Protokół Nr …………………………. 

z komisyjnego pobrania próbek oleju napędowego z autocysterny 

w dniu ……………………… o godz. ………….. 

 
Działając na podstawie zapisów Umowy Nr …………….. z dnia ………………….. na dostawę oleju 

napędowego zawartej pomiędzy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 

a 

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

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

Komisja w składzie : 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 
 

dokonała pobrania wprost z autocystern, próbek oleju napędowego ………………………………… 

o jakości wg normy ……………………………………………………, zgodnie z wymaganiami normy                        

PN-EN ISO 3170 Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek. 
 

Miejsce pobrania: ……………………………………………………………………………………... 
 

Data produkcji:……………………………………….. Numer partii: ………………………………. 
 

Na podstawie analizy próbki paliwa z autocysterny stwierdzono, że: 
 

Lp. Parametry Własność/Wartość 

1 2 3 

1 kolor  

2 klarowność  

3 zawiesiny  

4 ciała stałe  

5 woda  

6 temperatura rzeczywista 
O
C  

7 gęstość w temp. rzeczywistej kg/m
3
  

8 wyliczona gęstość w +15
O
C  

9 deklarowana gęstość w +15
O
C  

10 różnica między gęstością w +15
O
C deklarowaną a wyliczoną  

 

1. Próbka paliwa została pobrana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 3170. 

2. Próbka została szczelnie zamknięta i zabezpieczona oznaczona numerem ..……………………… 

3. Naczynia na próbki  i naczynia pomocnicze odpowiadały niezbędnym warunkom ustalonym  przez normę 

PN-EN ISO 3170. 

4. Próbki zostały oplombowane i zdeponowane przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Podpisy członków Komisji:      Podpis Wykonawcy (Kierowcy):                                                                                     
 
 

…………………………………      ……………………………………. 
 

………………………………… 
 

………………………………… 


