
Ostrów Wielkopolski, dnia 14 marca 2017 r.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.

NIP 622-010-86-88, REGON 000617485, KRS 0000377163

zaprasza do składania ofert

w ramach postępowania

o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego

na sukcesywne dostawy oleju napędowego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

Nr referencyjny:   5/2S/17  
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I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Nazwa  pełna  (firma)  zamawiającego:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  
w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Adres zamawiającego: ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62-735-07-00, 
fax: 62-736-69-72, http://www.pks.ostrowwlkp.pl, e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl

3. Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.  11 ust.  8 Ustawy, tj.  powyżej  418 tys.  euro, przeprowadzony 
zgodnie z postanowieniami:

1) Ustawy,
2) rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2015  r.  w  sprawie 

średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254),

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263),

4) rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127),

6) rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128),

7) ogłoszenia  o  zamówieniu  –  zamówienia  sektorowe,  opublikowanego  w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej,

8) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa:
 paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym, kod 

CPV  09134100  –  olej  napędowy  (kod  nomenklatury  scalonej  CN  2710  19  43,  
2710 20 11),

 zgodnego  z  najnowszą  edycją  Polskiej  Normy  PN-EN  590:  Paliwa  do  pojazdów 
samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań,

 spełniającego  wymagania  jakościowe  „Oleju  napędowego  standardowego”,  
a  w  okresie  zimowym  „Oleju  napędowego  o  polepszonych  właściwościach  
niskotemperaturowych” określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
poz.  1680);  w przypadku  zmiany  przepisów  przywołanych  powyżej  lub  ich 
zastąpieniu  innymi  przepisami,  dostarczany  olej  napędowy każdorazowo  powinien 
spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy,
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 w ramach jednego lub obydwu opisanych poniżej zadań:

A. Zadanie nr 1:

1. Określenie wielkości zamówienia: szacunkowo 1.800 m3 (jeden milion osiemset tysięcy 
litrów).

2. Określenie miejsc składowania, rodzaju i objętości zbiorników:
1) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim (kod 63-400), zbiornik 

podziemny o objętości 20 m3,
2) magazyn paliw przy  ul. Kolejowej 1 w Sycowie (kod 56-500),  zbiornik naziemny  

o objętości 20 m3,
3) magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie (kod 63-600), zbiornik naziemny 

o objętości 20 m3.
3. Sposób realizacji zamówienia:

1) do wskazanych w ust. 2 miejsc składowania,
2) specjalistycznym  transportem  samochodowym  spełniającym  wymogi  prawa  

w zakresie przewozu oleju napędowego,
3) przy  składowaniu  paliwa  do  zbiorników  naziemnych  –  transport  auto-cysterną 

wyposażoną w pompę,
4) sukcesywnie  (w  dostawach  cząstkowych),  każdorazowo  w  dacie,  miejscu  i  ilości 

określonych przez zamawiającego, przy czym jeden dokument zamówienia opiewać 
będzie zazwyczaj na ilość 14-18 m3 (od czternastu do osiemnastu tysięcy litrów),

5) każde  zamówienie realizowane  wraz  z  potwierdzeniem  pochodzenia  produktu  
–  dowodem wydania  z  bazy  paliw  oraz  powiązanym z  nim świadectwem jakości 
zawierającym unikatowy numer dowodu wydania, wystawionymi nie wcześniej niż  
48 godzin przed dostawą.

4. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez zamawiającego:
1) w  większej  części  (szacunkowo  80-85%)  –  jako  paliwo  w  ramach  eksploatacji 

pojazdów własnych wyposażonych w silniki wysokoprężne,
2) w  mniejszym  zakresie  (wyłącznie  część  produktu  dostarczanego  do  stacji  paliw  

w  Ostrowie  Wielkopolskim,  szacunkowo  15-20%  całości  zamówienia)  
– do prowadzonej pomocniczej działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
w  rozumieniu  art.  32  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo 
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), w ramach realizacji 
uprawnień wynikających z posiadanej koncesji  na obrót paliwami ciekłymi  (OPC), 
ważnej do 2024 r.

B: Zadanie nr 2:

1. Określenie wielkości zamówienia: szacunkowo 200 m3 (dwieście tysięcy litrów).
2. Miejsce  dostaw:  w  punkcie  sprzedaży  (stacji  paliw)  wykonawcy  zlokalizowanej  

w Ostrzeszowie (kod 63-500).
3. Sposób realizacji zamówienia:

1) do zbiorników paliwa autobusów należących do zamawiającego,
2) sukcesywnie (w dostawach cząstkowych),
3) w ten  sposób,  że  pracownik  zamawiającego  po  podjechaniu  do  punktu  sprzedaży 

wykonawcy  każdorazowo  ustnie  dysponować  będzie  w  imieniu  zamawiającego 
zatankowanie  zbiornika  autobusu  do  pełna,  ewentualnie  samodzielnie  będzie 
dokonywać  tankowania  autobusu  (dopuszcza  się  tankowanie  przy  zastosowaniu  
tzw. „kart flotowych”).
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IV. Termin wykonania zamówienia

A. Zadanie nr 1:

1. Okres  realizacji  dostaw:  sukcesywne  dostawy  realizowane  w  okresie  obowiązywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – kolejnych 730 (siedmiuset trzydziestu) dni, 
jednak nie wcześniej niż od dnia 20 maja 2017 r.

2. Terminy realizacji dostaw cząstkowych:
1) określone  przez  zamawiającego  datą  dzienną  w  zamówieniu  dostawy  cząstkowej 

przesłanym  faksem  lub  pocztą  elektroniczną,  wyłącznie  w  dni  robocze  od 
poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430,

2) do 48 godzin  od  chwili  przesłania  zamówienia,  o  ile  zamawiający  nie  wyznaczy  
daty późniejszej, przy czym dokumenty zamówienia będą przesyłane w godz. od 700 

do 1200.

B. Zadanie nr 2:

1. Okres  realizacji  dostaw:  sukcesywne  dostawy realizowane  w  okresie  obowiązywania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – kolejnych 730 (siedmiuset trzydziestu) dni, 
jednak nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2017 r.

2. Terminy realizacji dostaw cząstkowych:
1) w czasie otwarcia punktu sprzedaży (stacji paliw) wykonawcy,
2) bezzwłocznie po podjechaniu przez upoważnionego pracownika zamawiającego do 

punktu sprzedaży.

V. Warunki udziału w postępowaniu

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

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez wykonaw-
ców  spełnienia  przesłanek  braku  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  
i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu określone  przez  zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a) kompetencji  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Niniejszy warunek zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli wykonawca posiada 
aktualną  koncesję  na  obrót  paliwami  ciekłymi,  w  tym  olejem  napędowym, 
wydaną  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo 
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Niniejszy warunek zamawiający uznaje za spełniony, jeżeli wykonawca:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 

niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
 jest  ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę 
gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  1.000.000,00  PLN  (słownie:  jeden  milion 
złotych 00/100).
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c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Niniejszy  warunek  zamawiający  uznaje  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 
dostawy oleju napędowego o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: 
trzy miliony złotych 00/100) netto do jednego odbiorcy.

2. Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  
o  których  mowa w ust.  1  pkt  2  lit.  b-c,  w stosownych  sytuacjach,  może  polegać  na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 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. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty 
w oryginale.  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 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
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.  
poz.  978, z późn.  zm.)  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, z późn. zm.),

2) 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 art.  24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, 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.

VII.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą

1. Do  oferty  wykonawca  obowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert 
oświadczenie  w formie  Jednolitego Europejskiego Dokumentu  Zamówienia  (zwanego 
dalej „JEDZ”), w zakresie wskazanym przez zamawiającego w cz. V-VI.
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Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołu-
je się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące 
tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, 
spółka  cywilna),  JEDZ  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o  zamówienie.  Informacje  zawarte  w  JEDZ  mają  potwierdzać  spełnianie  warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak pod-
staw wykluczenia.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów powinien udo-
wodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-
sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty, wystawione-
go przez podmiot udostępniający dane zasoby i złożone w formie pisemnej.

5. JEDZ w wersji edytowalnej do wypełnienia przez wykonawcę stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ.

6. Zalecane jest, aby wykonawca przy wypełnianiu JEDZ kierował się „Instrukcją  sporzą-
dzania  JEDZ”  zamieszczoną  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych 
www.uzp.gov.pl, w zakładce:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Doku-
ment-Zamowienia-instrukcja.pdf.

7. JEDZ należy z złożyć w formie pisemnej w oryginale.

B. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawia-
jącemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapi-
tałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawcy mogą wyka-
zać, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, 
spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  samej 
grupy  kapitałowej  składa  każdy  z  wykonawców  (każdy  członek  konsorcjum i  każdy 
wspólnik spółki cywilnej).

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
należy złożyć w formie pisemnej w oryginale.

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

1. Zamawiający,  stosownie do art.  24aa Ustawy,  przewiduje,  że najpierw dokona oceny 
ofert,  a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najko-
rzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  
w postępowaniu.
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktu-
alnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) wskazujących na brak podstaw wykluczenia:

a) 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,

b) informacji  z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art.  24  
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem po-
datkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-
konania decyzji właściwego organu,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-
konania decyzji właściwego organu,

e) oświadczenia wykonawcy o:
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decy-

zji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania ta-
kiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płat-
ności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubie-
gania się o zamówienia publiczne,

nie  zaleganiu  z  opłacaniem podatków i  opłat  lokalnych,  o  których  mowa  
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.);

Ww. dokumenty wykonawca składa także dla podmiotów, na zdolnościach których 
polega przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału w postępowaniu wskaza-
nych w JEDZ, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
W przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 
ww. dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
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2) wskazujących na spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), w tym oleju napędowego, 

wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.);

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwier-
dzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy  (lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych wykonawca 
polega) w kwocie co najmniej 2 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 mie-
siąc przed upływem terminu składania ofert;

c) dokumentów  potwierdzających,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 mln zł;
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zamawiającemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię aktualnej polisy, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodar-
czej obejmującej przedmiot zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zama-
wiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej 
niż  1.000.000,00  zł  (słownie: jeden milion  złotych)  oraz kopię potwierdzenia 
opłacenia wymaganych składek na ubezpieczenie do kopii polisy. W przypadku 
wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówie-
nia, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej  działalności  gospodarczej  obejmującej  przedmiot  zamó-
wienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą 
zabezpieczać potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązy-
wania umowy nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 
w stosunku do każdego z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie za-
mówienia (dokument wystawiony dla wszystkich wykonawców wspólnie ubie-
gających się o udzielenie zamówienia lub dla każdego z osobna). W przypadku 
wyboru oferty wspólników spółki cywilnej dokumenty potwierdzające ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia 
zamawiającego  w każdym  dniu  obowiązywania  umowy na  w wysokości  nie 
mniejszej  niż  1.000.000,00 zł  (słownie:  jeden milion złotych)  w stosunku do 
każdego ze wspólników spółki cywilnej (dokument wystawiony dla wszystkich 
wspólników spółki cywilnej lub dla każdego z osobna).

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących sytuacji eko-
nomicznej lub finansowej zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, 
zamawiający  jako  kurs  przeliczeniowy  waluty  przyjmie  średni  kurs  złotego  
w stosunku do walut obcych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący 
w  dniu  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenia  
o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Jeżeli dniem publikacji ogło-
szenia o zamówieniu będzie sobota, jako kurs przeliczeniowy waluty zamawiający 
przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień pu-
blikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów doty-
czących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
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może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

d) wykazu dostaw wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub cią-
głych – również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termi-
nu  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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem do-
wodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane na-
leżycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne doku-
menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w sta-
nie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świad-
czeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne doku-
menty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny  być  wydane  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Załączony do oferty wykaz, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 
do  SIWZ,  powinien spełniać  warunek  zdolności  technicznej  określonej  
w cz. V ust. 1 pkt 2 lit. c.
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczone według 
średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetar-
gu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez 
NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej ta-
beli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

3. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej części SIWZ dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre-
ślonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale.

4. Dokumenty inne niż  oświadczenia  składane są w oryginale  lub kopii  poświadczonej  
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowied-
nio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wy-
konawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
– w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  
o udzielenie zamówienia,  zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich albo niektórych oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzed-
nio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne – do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów.

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarcza-
jące do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wy-
rządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestęp-
stwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Powyżej wskazane dowody należy dołączyć bez wezwania zamawiającego do JEDZ – w 
przeciwnym razie  wykonawca zostanie  wykluczony z postępowania.  Procedury samo-
oczyszczenia się wykonawcy nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmio-
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tem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udziele-
nie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego za-
kazu.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, zobowiązany jest przedstawić 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju,  w którym 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, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu składania ofert,

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, zobowiązany jest przedsta-
wić dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert,

3) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c-d, zobowiązany jest przedsta-
wić dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, skła-
dek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z wła-
ściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-
nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.

8. 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 ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub 
oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w ust. 7 stosuje 
się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 lit.  a, składa dokument,  o którym mowa  
w ust. 7 pkt 1, 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.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdza-
jących okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiają-
cy posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicz-
nych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
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miotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. 
zm.).

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  Ustawy,  
w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowym  ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskaza-
ne oświadczenia lub dokumenty.

12. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wska-
zanych przez wykonawcę i pobranych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumen-
tów.

13. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy  rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju, o którym mowa w cz. II pkt 4.

D. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum 

lub spółki cywilnej. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.

2. Ten sam wykonawca w ramach niniejszego postępowania może być członkiem tylko jed-
nego konsorcjum (wspólnikiem tylko jednej spółki cywilnej).

3. W  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty  pełno-
mocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego.

4. W  zakresie  dokumentów  podmiotowych,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  
o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć – każdy z wykonawców samodzielnie:
1) wraz z ofertą – dokumenty JEDZ,
2) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Ustawy – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej.

5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający zwróci się do wykonawców wspólnie ubie-
gających się o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona, do zło-
żenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
1) oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  cz.  C  ust.  2  pkt  1  –  każdy  

z wykonawców samodzielnie,
2) dokumentów, o których mowa w cz. C ust. 2 pkt 2 – łącznie dla wszystkich wykonaw-

ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczące  każdego z  tych  wykonawców są poświadczane  za  zgodność  
z oryginałem przez tego wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki wy-
konawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
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VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
zamawiający,  w  sytuacjach  określonych  w  art.  10c-10e  Ustawy, 
przewiduje  inny  sposób  porozumiewania  się  niż  przy  użyciu  środków 
komunikacji  elektronicznej,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym 5/2S/17. Wykonawcy powinni we 
wszelkich  kontaktach  z  zamawiającym  powoływać  się  na  wyżej  podane  oznaczenie. 
Dotyczy to także kontaktów zamawiającego z wykonawcami.

2. W  związku  z  art.  10c  ust.  1  pkt  3  Ustawy  zamawiający  przewiduje  inny  sposób 
porozumiewania  się  z  wykonawcami  niż  przy  użyciu  środków  komunikacji 
elektronicznej.

3. Jakąkolwiek  korespondencję  związaną  z  niniejszym  postępowaniem  zamawiający  
i wykonawcy przekazują sobie wyłącznie pisemnie – pocztą elektroniczną,  faksem lub 
pocztą  tradycyjną  (adresy  zamawiającego  wskazano  w cz.  I  ust.  2,  a  także  w  ust.  7 
niniejszej części).

4. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania 
korespondencji.

5. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie 
za złożoną,  jeżeli  druga strona potwierdzi termin jej  otrzymania.  Taką korespondencję 
należy niezwłocznie przekazać także listem poleconym.

6. Oferta  przetargowa  może  być  uznana  za  skutecznie  złożoną  wyłącznie  w  razie  jej 
dostarczenia w jeden z następujących sposobów:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłańca.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego:
1) w  sprawach  proceduralnych:  Maciej  Pietrzykowski  –  tel.  62-735-07-09,  

e-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl,
2) w  sprawach  związanych  z  przedmiotem  zamówienia:  Zbigniew  Bruski  –  tel.:  

62-735-07-36, e-mail: zbruski@wp.pl.
8. Kontakt z przedstawicielami zamawiającego za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość zalecany jest w dni robocze w godzinach od 730 do 1430.
9. Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 

ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców 
wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium:
1) w razie  składania  oferty  na  zadanie  nr  1  –  w  kwocie  70.000,00  PLN (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2) w razie składania oferty na zadanie nr 2 – w kwocie 7.000,00 PLN (słownie: siedem 

tysięcy złotych 00/100),
3) w razie składania oferty na zadania nr 1 i 2 – w kwocie odpowiadającej sumie kwot 

z pkt 1-2.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45  

ust. 6 Ustawy.
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3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem na  następujący  rachunek 
bankowy: BZ WBK S.A. O/Ostrów Wielkopolski nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371.

4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie:
1) potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego – w formie 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y upoważnioną/-e 
do  reprezentowania  wykonawcy  zgodnie  ze  sposobem reprezentacji  określonym  
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,

2) potwierdzenie wniesienia wadium w inny sposób – w formie oryginału odpowiednie-
go dokumentu.

5. Wadium wniesione  w inny sposób niż  w pieniądzu  powinno być  ważne przez  okres 
związania ofertą.

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zaleca się, aby wykonawca pozyskał  wszelkie informacje,  które mogą być konieczne  
do  przygotowania  oferty  i  podpisania  umowy.  Wykonawca ponosi  wyłączną 
odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji.

2. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  z  zastrzeżeniem  wypadku  określonego  

w art. 91 ust. 5 Ustawy.
4. Ofertę  należy  złożyć  w  formie  pisemnej.  Oferta  powinna  zostać  napisana  w  języku 

polskim.  Dokumenty  załączone  do oferty  sporządzone  w języku  obcym powinny być 
przetłumaczone na język polski, a tłumaczenie powinno być zamieszczone w ofercie.  
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

5. Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  zgodnie  z  SIWZ dokumenty  złożone  
w wymaganej formie, tj.:
1) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z Załącznika 1 do SIWZ,
2) oświadczenie JEDZ sporządzone wg wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ,
3) potwierdzenie wniesienia wadium,
4) inne dokumenty lub oświadczenia, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty zgodnie z cz. V ust. 2, cz. VII.A, cz. VII.D oraz ust. 11 i 16 niniejszej części  
(jeżeli dotyczy).

6. Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  przez  wykonawcę  jakichkolwiek  zmian  w  treści 
załączników  do  SIWZ  stanowiących  wzory  określone  przez  zamawiającego,  poza 
wypełnieniem właściwych pól i podpisaniem we wskazanych miejscach.

7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być kolejno ponumerowana.
8. Zalecane jest, aby poszczególne karty składające się na ofertę zostały ze sobą złączone 

w  sposób  trwały  (spięte,  zszyte,  zbindowane,  itp.)  w  sposób  uniemożliwiający  jej 
dekompletację, a także, żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, do 
których się ona odnosi.

9. W wypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego 
(np.  materiałów  reklamowych,  informacyjnych),  pożądane  jest,  aby  stanowiły  one 
odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

10. Wykonawca  może  wskazać,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być udostępniane. Informacje te powinny 

5/2S/17

13



być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje 
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr  153,  poz.  1503,  z  późn.  zm.)”  i  bezwzględnie  dołączone  jako odrębna  część,  nie 
złączona z ofertą w sposób trwały.
Wykonawca  składając  ofertę  powinien  wykazać,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
przesłanki,  o  których  mowa  w art.  11  pkt  4  ww.  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji,  zgodnie  z  którym  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się 
nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zaleca  się,  aby informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa były  trwale  spięte  
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

11. Formularz oferty oraz inne dokumenty składane w niniejszym postępowaniu powinny być 
podpisane  przez  osoby upoważnione do reprezentacji  wykonawcy.  W przypadku,  gdy 
ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

12. Każda  strona  formularza  ofertowego  oraz  co  najmniej  ostatnia  strona  każdego  
z  pozostałych  załączonych  dokumentów  powinny  zostać  podpisane  przez  wykonawcę 
albo  przez  pełnomocnika  wykonawcy.  Ponadto  formularz  ofertowy  powinien  być 
podpisany  we  wszystkich  rubrykach,  pod  którymi  widnieje  dopisek  „Podpis  
uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami”.  Wszystkie pozostałe strony załączonych 
dokumentów  powinny  być  co  najmniej  parafowane  przez  wykonawcę  albo  przez 
pełnomocnika wykonawcy.

13. Za  podpisanie  zamawiający  uważa  podpis(-y)  osoby(-ób)  upoważnionej(-ych) 
(umocowanej/-ych) z pieczątką(-ami) imienną(-ymi). Za parafowanie zamawiający uważa 
co  najmniej  skróconą  postać  podpisu(-ów)  osoby(-ób)  upoważnionej(-ych)  
(umocowanej/-ych).

14. Każda zadrukowana lub zapisana strona kopii załączanego do oferty dokumentu podlega 
poświadczeniu za zgodność z oryginałem. Poświadczenie przez wykonawcę powinno być 
opatrzone  imienną(-ymi)  pieczątką(-ami)  i  podpisem(-ami)  osoby(-ób)  
upoważnionej(-ych)  do  reprezentowania  wykonawcy  oraz  dopiskiem  „za  zgodność  
z oryginałem” lub równoznacznym (np. „za zgodność odpisu”).

15. Zaleca się, aby każda poprawka w tekście oferty była dokonana w następujący sposób:
1) skreślenie błędnego zapisu w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego zapisu  

– tj. np. jedną linią ciągłą,
2) wpisanie  obok  zapisu  błędnego  (zmienianego)  –  zapisu  poprawnego,  w  sposób 

czytelny, umożliwiający jego jednoznaczne odczytanie,
3) opatrzenie poprawki: podpisem(-ami) i pieczątką(-ami) osoby(-ób) podpisującej(-ych) 

ofertę oraz aktualną datą.
16. W  wypadku  składania  oferty  przez  konsorcjum,  zamawiający  wymaga  załączenia  do 

oferty umowy konsorcyjnej. Umowa ta powinna zawierać co najmniej:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek 

z członków konsorcjum do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,
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4) zakaz  zmian  w  umowie  bez  zgody  zamawiającego  po  dokonaniu  wyboru  oferty 
złożonej przez konsorcjum.

Zamawiający  odrzuci  ofertę  złożoną  przez  konsorcjum,  które  załączy  umowę 
przedwstępną  konsorcjum  lub  umowę  konsorcjum  zawartą  pod  warunkiem 
zawieszającym.

17. Ofertę  wraz  z  załącznikami  należy  umieścić  w  kopercie  nieprzejrzystej,  zamkniętej  
w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczający  jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opatrzonej opisem:

„PKS w Ostrowie Wlkp. sp. z o. o.
Przetarg nieograniczony – sukcesywne dostawy oleju napędowego

.................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

Nie otwierać przed dniem 19.04.2017 r. godz. 1215.”

Na kopercie powinny także widnieć nazwa i adres wykonawcy.

18. Ofertę  opisaną  zgodnie  z  ust.  17  należy  złożyć  w  terminie  i  miejscu  określonych  
w cz. XII ust. 1-2.

19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie powinno znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i zostać 
dodatkowo opisane wyrazami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

20. Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

21. Całość kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. do godz. 1200 
w miejscu: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, I p., lok. 11 (sekretariat).

2. Wpływ oferty zostanie zarejestrowany poprzez oznaczenie na kopercie przez pracownika 
sekretariatu: daty, godziny i minuty.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 
wykonawcę drogą pocztową lub przez posłańca.

4. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie 
z zapisami art. 84 ust. 2 Ustawy.

5. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  19.04.2017  r.  od  godz.  1215 w  miejscu:  
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, I p., lok. 16 (sala konferencyjna).

6. Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny.
7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  swojej  stronie  internetowej 

informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wyłączną walutę ceny ofertowej stanowi PLN.
2. Oferta  może  zawierać  tylko  jedną  cenę.  Cenę  i  wartość  całości  zamówienia  należy 

określić w kwotach netto.
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3. Cenę jednostkową należy określić z dokładnością do 1 PLN (jednego złotego), zgodnie 
z art.  3 ust.  1 pkt 2 i  ust.  2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. poz. 915, z późn. zm.) – z tym zastrzeżeniem, że w cenie netto 
uwzględnia się podatek akcyzowy, a nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.
W  przypadku,  gdy  cena  jednostkowa  będzie  zawierała  złote  i  grosze,  zamawiający 
zaokrągli cenę do pełnych złotych, stosując następujące zasady:
1) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  1  do  4,  zaokrąglenie  nastąpi  

z niedomiarem (w dół),
2) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  6  do  9,  zaokrąglenie  nastąpi  

z nadmiarem (w górę),
3) jeśli odrzucaną cyfrą będzie cyfra 5, zaokrąglenie nastąpi w stronę do cyfry parzystej 

albo do cyfry 0.
4. Zamawiający  w  trakcie  obliczenia  ceny  zamówienia  będzie  brał  pod  uwagę  cenę 

jednostkową  netto  określoną  na  dzień  12.04.2017  r.  za  1  m3 produktu  stanowiącego 
przedmiot zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

5. Oferowana  cena  powinna  uwzględniać  wszystkie  koszty  wykonawcy,  w  tym  koszt 
transportu  przedmiotu  zamówienia  do  miejsc  jego  składowania  oraz  ewentualnie 
udzielone  rabaty  i  upusty.  Cena  oferty  będzie  traktowana  jako  ostateczna  cena,  nie 
podlegająca negocjacjom przed podjęciem lub w trakcie realizacji zamówienia.

XIV.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy 
wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem wag tych  kryteriów i  sposobu  oceny 
ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, 
zamawiający  wskazuje  kryteria  oceny  ofert  w  kolejności  od 
najważniejszego do najmniej ważnego

1. Zamawiający  uznał,  że  przedmiot  zamówienia  jest  powszechnie  dostępny  oraz  ma 
ustalone standardy jakościowe.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

kryterium ceny (Kc) = waga 100%

               najniższa cena jednostkowa netto

       KC =                                              x 100
            cena jednostkowa netto oferty badanej

3. Ocena oferty dokonywana będzie według następujących zasad:

Suma punktów (Sp) przyznanych danej ofercie: Sp = Kc  x  100%

4. Punkty będą przyznawane w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
5. Ocena  ofert  wg  podanego  kryterium  dotyczy  wyłącznie  ofert  nie  podlegających 

odrzuceniu.

XV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  
po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego

1. Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zamawiający  wykona  czynności 
zgodnie z zapisami art. 92 Ustawy.
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2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, poro-
zumienia regulującego współpracę tych wykonawców, w której wskażą oni:
1) sposób  reprezentacji  wykonawców  wobec  zamawiającego  w  związku  

z wykonywaniem umowy zawartej z zamawiającym, w zakresie:
a) podpisania umowy z zamawiającym,
b) podejmowania zobowiązań,
c) otrzymywania poleceń od zamawiającego,
d) wyznaczania osób do kontaktów z zamawiającym,
e) realizowania  obowiązków z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości  lub  rękojmi  

za wady;
2) wykonawcę  upoważnionego  do  wystawiania  dokumentów  związanych  

z  płatnościami,  na  podstawie  których  zamawiający  będzie  dokonywał  zapłaty  
i do otrzymywania płatności od zamawiającego.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub 
nie  wniesie  wymaganego  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,  zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przepro-
wadzenia ich badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowa-
nia, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

5. Przed  zawarciem  umowy  wybrany  wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  
z zamawiającym treść projektu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia. Najpóźniej 
w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należyte-
go wykonania umowy.

6. Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  prowadzi  działalność  gospodarczą 
jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umo-
wy podać swój nr PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce i adres zamieszkania.

7. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zamawiającego 
kopię  dowodu wniesienia  do  właściwego dla  wykonawcy Urzędu Skarbowego kaucji 
gwarancyjnej, o której mowa w Dziale Xa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Wysokość kaucji nie 
może  być  niższa  niż  określona  w  art.  105a  ust.  3  pkt  3  lit.  b  ww.  ustawy  
o podatku od towarów i usług. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania kaucji 
w określonej w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b wysokości przez cały czas trwania umowy.
W  przypadku  braku  wniesienia  kaucji  gwarancyjnej,  wykonawca  przed  zawarciem 
umowy  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  zamawiającemu  kopii  opłaconej  polisy 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  obejmującej  swym  zakresem  szkody 
wyrządzone zamawiającemu w związku z zaległościami podatkowymi za dostarczone do 
Zamawiającego paliwo na zasadach określonych w art. 105a ww. ustawy o podatku od 
towarów i usług. W razie opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany będzie do 
sukcesywnego  dostarczania  do  zamawiającego  kopii  dowodów  wnoszenia 
poszczególnych składek polisy (odpowiedni zapis zostanie zamieszczony w umowie).  
W  polisie  należy  wyraźnie  wskazać,  że  obejmuje  one  swoją  ochroną  zawartą  
z zamawiającym umowę.

8. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę, z nałożonych przez zamawiającego 
obowiązków, o których mowa w ust. 2-7, zamawiający uzna, że wykonawca uchylił się 
od zawarcia umowy (zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stro-
nie wykonawcy) i przysługuje mu prawo zatrzymania wadium.
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Przed  podpisaniem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  zamawiający  zażąda  
od wykonawcy,  którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy zamawiający  ustala  na  2%  
(dwa procent)  ceny brutto wyliczonej  na podstawie  wartości netto całości  zamówienia 
określonej w formularzu ofertowym.

3. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci 
przelewem na rachunek bankowy wskazany w cz. IX ust. 3, z adnotacją „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy – olej napędowy”.

5. Niepieniężne  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  powinny  zostać 
złożone u zamawiającego przed podpisaniem umowy w postaci oryginałów odpowiednich 
dokumentów.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji  zamawiającego  
i  będzie  zwrócone  w  razie  uznania  przez  zamawiającego  zamówienia  za  należycie 
wykonane, w trybie określonym w art. 151 Ustawy.

XVII.  Istotne  dla  stron  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

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorach umów na Za-
danie nr 1 i Zadanie nr 2, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Podpisanie umowy przez strony nastąpi nie później niż w dziesiątym dniu roboczym od 
dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania.

3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktual-
ną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 
2017  r.  poz.  220,  z  późn.  zm.).  W  przypadku  upływu  ważności  ww.  koncesji  
w trakcie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 21 dni 
przed upływem jej ważności, dostarczyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię nowego dokumentu oraz przedłożyć zamawiającemu – na jego żądanie 
– oryginał tego dokumentu do wglądu, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem na-
tychmiastowym.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną poli-
sę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot 
umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę za-
bezpieczającą  potencjalne  roszczenia  zamawiającego  w  każdym  dniu  obowiązywania 
umowy, nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). W przypadku 
gdy w okresie realizacji umowy upływać będzie ważność w/w dokumentów wykonawca 
zobowiązany jest, na co najmniej 21 dni przed upływem ich ważności, dostarczyć zama-
wiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię nowych dokumentów oraz 
przedłożyć zamawiającemu – na jego żądanie – oryginał tych dokumentów do wglądu, 
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pod rygorem odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do przedsta-
wiania potwierdzeń opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.

5. Do umowy jako maksymalna wartość zamówienia zostanie wpisana ustalona przez zama-
wiającego wartość zamówienia powiększona o podatek od towarów i usług.

6. Kaucja gwarancyjna stanowiąca zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług po-
winna być złożona przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości  wskazanej  
w cz. XV ust. 7. Wniesienie kaucji będzie weryfikowane przez zamawiającego poprzez 
wgląd  do  wykazu  podmiotów  dokonujących  dostawy  towarów,  o  których  mowa  
w Załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonego przez Mini-
stra Finansów. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku wpisu wykonawcy 
w wykazie, zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu za-
mówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiają-
cego  przepisów  Ustawy,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  
w Ustawie,  a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie  – w ustawie z dnia 17 listopada 
1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1822,  
z późn. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy.

3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień 
Publicznych,  ul.  Postępu  17a,  02-676  Warszawa,  Polska,  strona  internetowa: 
www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapo-
znać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Domniemywa 
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie dziesięciu dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6-7 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-
wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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1) 30 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia,

2) 6  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  zamawiający,  nie  opublikował  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania są określone w Dziale VI Ustawy.

XIX. Inne istotne postanowienia

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć jednego 
dowolnie wybranego lub obydwu opisanych w cz. III zadań. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert dotyczących części w ramach zadania lub zadań.
Zamówienie  może  zostać  udzielone  temu  samemu  wykonawcy  na  obydwie  części 
zamówienia opisane w cz. III.

2. Zamawiający nie dopuszcza:
1) składania ofert wariantowych,
2) możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub  dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, zgodnie z art. 10a ust. 2 Ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz 

w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy,
3) rozliczania w walutach obcych,
4) aukcji elektronicznej,
5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
7) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy,
8) możliwości  powierzenia  podwykonawcom  wykonania  zamówienia  lub  części 

zamówienia.
4. Standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu 

zamówienia Zamawiający określił w cz. III.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1) jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy oraz cz. XI ust. 10,
2) prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
3) prowadzi się w języku polskim.

6. Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający:
1) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,
3) zamieścił na własnej stronie internetowej,
4) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Zamawiający udostępnia wersję elektroniczną SIWZ na swojej  stronie internetowej  od 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do 
upływu terminu składania ofert.  Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze 
strony internetowej  zamawiającego  powinien  ją  monitorować  do  dnia  składania  ofert, 
gdyż mogą być na niej zamieszczane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ. Dokonane  
w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i są dla wykonawców wiążące.

8. Wykonawca może wystąpić do zamawiającego o przesłanie mu SIWZ drogą pocztową za 
zaliczeniem pocztowym w terminie 5 dni lub wręczenie jej w siedzibie zamawiającego, za 
opłatą pokrywającą koszty druku oraz przekazania.
Opłata wynosi:

1) 50,00 zł + VAT – w razie wystąpienia do zamawiającego o przesłanie SIWZ drogą 
pocztową za zaliczeniem pocztowym,
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2) 40,00 zł + VAT – w razie wręczenia SIWZ w siedzibie zamawiającego.
9. Zamawiający będzie powiadamiał wszystkich wykonawców, którym SIWZ przesłał drogą 

pocztową  lub  wręczył  w  swojej  siedzibie,  o  ewentualnych  wyjaśnieniach  SIWZ, 
zmianach SIWZ lub zmianach  ogłoszenia  o zamówieniu.  Informacje  te  będą  również 
zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego.

10.W zakresie  nie  uregulowanym niniejszą SIWZ obowiązują  przepisy Ustawy,  przepisy 
wykonawcze  do  Ustawy  oraz  subsydiarnie  inne  przepisy  prawa  powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Załączniki do SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 – Wzory umów,
3) Załącznik nr 3 – Edytowalna wersja JEDZ,
4) Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Data:

Miejscowość:

          (pieczęć firmowa)

OFERTA
I. DANE WYKONAWCY:

pełna nazwa wykonawcy:

liczba lat prowadzenia działalności w zakresie realizacji zadań tożsamych do przedmiotu 
zamówienia:

adres:
miejscowość kod pocztowy -

ulica nr domu nr lokalu

województwo powiat

NIP
R

REGON

tel. fax ew. kom.

e-mail www

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski

na:
sukcesywne dostawy oleju napędowego

Nr referencyjny: 5/2S/17
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III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Przepisy prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych obowiązujące na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej są nam znane.

2. Uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, 

w szczególności poprzez przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie informacji zawartych w SIWZ.

3. W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązujemy się do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) realizacji pozostałych zobowiązań wynikających z postanowień SIWZ,

3) podpisania umowy zgodnej z ofertą, odpowiadającej w zakresie wszystkich postanowień wzorowi 

umowy określonemu w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami

IV. WARUNKI OFEROWANE:
A. Zadanie nr 1 – dostawa oleju napędowego do Ostrowa Wlkp., Sycowa i Kępna

Cena zamówienia, zgodnie z cz. XIII SIWZ
Cena na dzień 12.04.2017 r. w temperaturze rzeczywistej, obejmująca całość zamówienia 

i zawierająca wszystkie koszty zamówienia:
Produkt Odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w cz. III SIWZ

Ilość produktu 1.800 m3 (jeden milion osiemset tysięcy litrów)
Cena netto (bez VAT) 
za 1 m3, w PLN, 
z zaokrągleniem 
do 1 złotego

..............................., słownie: .................................................................................................................................

Wartość netto (bez 
VAT) całości zadania,
w PLN

..................................................................., słownie: ............................................................................................. 

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

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami
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B. Zadanie nr 2 – dostawa oleju napędowego w Ostrzeszowie

Cena na dzień 12.04.2017 r. w temperaturze rzeczywistej, obejmująca całość zamówienia 

i zawierająca wszystkie koszty zamówienia:
Cena zamówienia, zgodnie z cz. XIII SIWZ

Produkt Odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w cz. III SIWZ

Ilość produktu 200 m3 (dwieście tysięcy litrów)
Cena netto (bez VAT) 
za 1 m3, w PLN, 
z zaokrągleniem 
do 1 złotego

..............................., słownie: .................................................................................................................................

Wartość netto (bez 
VAT) całości zadania,
w PLN

..................................................................., słownie: ............................................................................................. 

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

Podpis uprawnionej/-ych osoby/-ób z pieczątką/-ami

V. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO OFERTY:
1) oświadczenie JEDZ dotyczące wykonawcy Załącznik nr 1 do oferty
2) potwierdzenie wniesienia wadium Załącznik nr 2 do oferty

3) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

4) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

5) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

6) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

7) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

8) ................................................................................................................. Załącznik nr …... do oferty

Oferta zawiera ............... stron, kolejno ponumerowanych od strony nr 1 do strony nr .............

.................................................................... .......................................................................................
miejscowość i data   podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1

WZÓR UMOWY

„W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 418 000 EURO  
na sukcesywne dostawy oleju napędowego, ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ............................... r. poz. ...................................................... 
oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ........................................... r. Nr ......................................................,
w dniu  …………………………………………..…. w Ostrowie  Wielkopolskim zawarta  została  umowa  
w sprawie publicznego zamówienia sektorowego Nr referencyjny: 5/2S/17,
o następującej treści:

UMOWA Nr …….………………….

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółką  
z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Batorego  35,  63-400  Ostrów  Wielkopolski, 
NIP  622-010-86-88,  REGON  000617485,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377163,
którą reprezentuje:

- ...................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”

§ 1
Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca  sprzedaje,  a  Zamawiający  sukcesywnie  nabywa  paliwo  przeznaczone  do 
silników  wysokoprężnych  z  zapłonem  samoczynnym,  kod  CPV  09134100  –  olej 
napędowy (kod nomenklatury scalonej CN 2710 19 43, 2710 20 11), zgodne z najnowszą 
edycją  Polskiej  Normy  PN-EN  590:  Paliwa  do  pojazdów  samochodowych  -  oleje  
napędowe  -  wymagania  i  metody  badań,  spełniające  wymagania  jakościowe  „Oleju 
napędowego standardowego”, a w okresie zimowym „Oleju napędowego o polepszonych  
właściwościach niskotemperaturowych” określone w obowiązującym  na dzień dostawy 
przepisie  dotyczącym  wymagań  jakościowych  dla  paliw  ciekłych, zwane  dalej 
„Produktem”, w ilości 1.800 m3 (jeden milion osiemset tysięcy litrów).

2. Wielkość zapotrzebowania Zamawiającego określona została szacunkowo i zachowaniem 
należytej  staranności  i  z  tytułu  ewentualnego  przeszacowania  ilościowego  zakresu 
zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

§ 2
Zakres zamówienia

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  Produkt  sukcesywnie  (w  dostawach 
cząstkowych),  do  następujących  miejsc  składowania  –  określonych  każdorazowo  
w zamówieniu cząstkowym:

1) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim, zbiornik podziemny,
2) magazyn paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie, zbiornik naziemny,
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3) magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie, zbiornik naziemny.
2. Zamówienia  będą przesyłane do Wykonawcy na podany przez niego numer  faksu lub 

adres poczty elektronicznej, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1200, w formie 
pisemnego zamówienia  dostawy cząstkowej. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić 
otrzymanie zamówienia w tym samym dniu do godz. 1400 i tą samą drogą.

3. Wykonawca będzie dostarczał Produkt Zamawiającemu:
1) na własny koszt,
2) specjalistycznym  transportem  samochodowym  spełniającym  wymogi  prawa  

w zakresie przewozu oleju napędowego,
3) sukcesywnie – każdorazowo w dniach, miejscach składowania i ilościach określonych 

przez  Zamawiającego,  przy  czym  jeden  dokument  zamówienia  opiewać  będzie 
zazwyczaj  na  ilość  14-18  m3 (od  czternastu  do  osiemnastu  tysięcy  litrów);  przy 
składowaniu paliwa do zbiorników naziemnych auto-cysterna służąca do transportu 
Produktu powinna być wyposażona w pompę,

4) wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430.
4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączać 

potwierdzenie  pochodzenia  produktu  w  postaci  dowodu  wydania  z  bazy  paliw  oraz 
powiązanego  z  nim  świadectwa  jakości  zawierającego  unikatowy  numer  dowodu 
wydania, wystawione nie wcześniej niż 48 godzin przed dostawą.

5. Wykonawca  będzie  dostarczał  Produkt  zgodnie  z  pisemnym  zamówieniem  dostawy 
cząstkowej określającym datę dzienną jego realizacji,  nie później niż w ciągu 48 godzin 
od chwili jego otrzymania, chyba, że Zamawiający wskaże termin dłuższy.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  realizować  każdą  cząstkową  dostawę  Produktu  wraz  
z potwierdzeniem jego pochodzenia – dowodem wydania z bazy paliw oraz powiązanym 
z  nim  świadectwem  jakości  zawierającym  unikatowy  numer  dowodu  wydania, 
wystawionymi nie wcześniej niż 48 godzin przed dostawą.

7. Wielkości i terminy dostaw rejestrowane będą przez Zamawiającego oraz potwierdzone 
przez Wykonawcę w „Książce dostaw oleju napędowego”.

8. Do  dokonywania  wpisów  w  książce  dostaw,  dotyczących  daty,  godziny  oraz  ilości 
dostarczonego Produktu są upoważnione osoby:

1) ze strony Zamawiającego: każdorazowo pracownik odbierający dostawę cząstkową,
2) ze strony Wykonawcy: każdorazowo kierowca wydający dostawę cząstkową.

§ 3
Cena

1. Cena  oleju  napędowego  Ekodiesel  w temperaturze  referencyjnej  15oC obowiązująca  
w  dniu  12.04.2017  r.,  opublikowana  na  stronie internetowej  www.orlen.pl,  wynosi  
………. zł netto (słownie: …………..) + VAT za 1 m3.

2. Cena  za  1  m3 Produktu  w  temperaturze  rzeczywistej  określona  przez  Wykonawcę  
w trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na dzień  12.04.2017 r. 
wynosi  ………. zł  netto  (słownie:  …………..).  Cena  ta  zawiera  marżę  Wykonawcy  oraz 
wszystkie  koszty Wykonawcy,  w tym koszty dostawy Produktu  do  punktów odbioru 
wyznaczonych przez Zamawiającego, za wyjątkiem podatku od towarów i usług.

3. Stosowana w trakcie realizacji zamówienia cena netto za 1 dm3 Produktu w temperaturze 
rzeczywistej będzie obliczana według następującego wzoru:

C = (O + Cp – Op) / 1000
gdzie:
C – cena jednostkowa (za 1 dm3) netto (bez VAT) za daną dostawę cząstkową Produktu
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O – obowiązująca  w  dniu  dostawy  cząstkowej  cena  w  zł  za  1  m3 oleju  napędowego 
Ekodiesel  w  temperaturze  referencyjnej  15oC opublikowana  na  stronie  www.orlen.pl  
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)

Cp – cena za 1 m3 Produktu określona przez Wykonawcę na dzień 12.04.2017 r.
Op – obowiązująca w dniu 12.04.2017 r. cena w zł za 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel  

w temperaturze referencyjnej 15oC opublikowana na stronie internetowej  www.orlen.pl 
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)

4. W fazie przekształcania ceny za 1 m3 do ceny za 1 dm3 (dzielenia przez 1000) wynik 
będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do jednego grosza), 
przy zastosowaniu następujących zasad:
1) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  1  do  4,  zaokrąglenie  nastąpi  

z niedomiarem (w dół),
2) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  6  do  9,  zaokrąglenie  nastąpi  

z nadmiarem (w górę),
3) jeśli odrzucaną cyfrą będzie cyfra 5, zaokrąglenie nastąpi w stronę do cyfry parzystej 

albo do cyfry 0.
5. Do iloczynu ceny jednostkowej netto ustalonej zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu  z  dokładnością  do  0,01  PLN  i  ilości  dostarczonego  Produktu  podanej  
z dokładnością do 1 dm3 (ewentualnie z dokładnością do 0,1 dm3), Wykonawca doliczy 
podatek od towarów i usług (VAT).

§ 4
Forma i termin płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do płacenia przelewem za dostarczony Produkt, w terminie 
60 dni.

2. Bieg  terminu  płatności  rozpoczyna  się  z  chwilą  dostarczenia  faktury  Zamawiającemu 
przez Wykonawcę.

3. Zamawiający  płaci  za  faktycznie  dostarczoną  ilość  Produktu,  zgodnie  z  dokonanym 
pomiarem (bez kompensacji do temperatury referencyjnej 15°C).

4. Jako  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  datę  złożenia  polecenia  przelewu  w  banku 
Zamawiającego.

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5
Procedura przekazywania oleju napędowego

1. Przed przyjęciem Produktu Zamawiający każdorazowo będzie:
1) pobierać próbkę Produktu,
2) dokonywać pomiaru gęstości i temperatury pobranej próbki Produktu.

2. Próbkę Produktu Zamawiający oznaczy metką, którą umieści na butelce pomiarowej.
3. Próbki  plombowane  będą  przez  pracownika  Wykonawcy  w  obecności  pracownika 

Zamawiającego.  Odmowa  plombowania  dokumentowana  będzie  wpisem  do  „Książki 
dostaw  oleju  napędowego”  i  podpisana  przez  pracownika  Zamawiającego  i  kierowcę 
Wykonawcy.  W takim wypadku próbkę plombuje Zamawiający,  a Wykonawca w toku 
ew.  postępowania  reklamacyjnego  nie  będzie  kwestionował  prawidłowości 
zabezpieczenia ani pochodzenia próbki.

4. Próbki przechowywane będą przez Zamawiającego w:
1) stacji paliw w Ostrowie Wielkopolskim – przez okres 8 kolejnych dostaw,
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2) magazynie paliw w Sycowie – przez okres 5 kolejnych dostaw,
3) magazynie paliw w Kępnie – przez okres 5 kolejnych dostaw.

5. Ilość  dostarczonego  Produktu  przyjmowana  będzie  w  temperaturze  rzeczywistej,  
na podstawie wskazań licznika cysterny paliwowej posiadającego świadectwo legalizacji 
wystawione nie  wcześniej  niż  dwadzieścia  cztery miesiące przed dostawą cząstkową,  
a w razie braku takiego świadectwa – na podstawie pomiaru listwą pomiarową oraz tabeli 
przeliczeniowej danego zbiornika. Przy każdej dostawie Produktu Wykonawca przedłoży 
do wglądu świadectwo legalizacji cysterny.

6. Do każdej dostawy Produktu Wykonawca dołączy dokument atestu jakości. W razie braku 
atestu Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy Produktu.

7. Każdorazowo z przyjęcia dostawy Produktu dokonywany będzie wpis w „Książce dostaw 
oleju napędowego”.

§ 6
Warunki reklamacji

1. Zamawiający  po  stwierdzeniu  otrzymania  dostawy  Produktu  złej  jakości  powiadomi  
o tym niezwłocznie Wykonawcę telefonicznie i faxem, potwierdzając zgłoszenie w formie 
pisemnej listem poleconym.

2. Reklamacja powinna zawierać:
1) numer i datę zamówienia,
2) oznaczenie dostawy,
3) opis dokumentu dostawy,
4) dokładny opis wady,
5) ewentualny  protokół  różnic  podpisany  przez  przedstawicieli  stron  przy  odbiorze 

reklamowanego Produktu.
3. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  rozpatrzyć  i,  nie  później  niż  w  terminie  

7  (siedmiu)  dni  od  otrzymania  faksem  reklamacji,  przesłać  Zamawiającemu  faksem 
odpowiedź  na  złożoną  reklamację,  a  także  potwierdzić  fax  drogą  pocztową  listem 
poleconym.  W  razie  nie  dotrzymania  tego  terminu  przez  Wykonawcę,  Zamawiający 
będzie miał prawo traktować złożoną reklamację jako uznaną.

4. Wykonawca  nie  może  nie  uznać  reklamacji,  jeżeli  Zamawiający  do  dokumentacji 
reklamacji  dołączy negatywny  wynik  badania  zaplombowanej  próbki  przeprowadzony 
przez laboratorium produktów naftowych posiadające stosowny certyfikat akredytacji.

5. W  razie  zasadnej  reklamacji  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  karą  umowną 
odpowiadającą  równowartości  5%  ceny  netto  reklamowanej  dostawy.  Zapłata  kary 
umownej zostanie dokonana na zasadzie kompensaty wzajemnych rozrachunków.

6. W  razie  powstania  u  Zamawiającego,  w  wyniku  użytkowania  Produktu  złej  jakości 
pochodzącego z dostawy zrealizowanej przez Wykonawcę zasadnie reklamowanej przez 
Zamawiającego, szkody przewyższającej kwotę wynikającą z ust. 5, Zamawiający może 
żądać  naprawienia  szkody  w pełnej  wysokości,  dokumentując  jednocześnie  w  formie 
ekspertyz technicznych przyczyny szkody i w formie faktur/rachunków jej wysokość.

7. W  wypadku  zasadnej  reklamacji  poniesione  przez  Zamawiającego  koszty  badań 
laboratoryjnych Produktu zwraca Wykonawca.

§ 7
Skutki niedotrzymania postanowień umownych

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym w wypadku, gdy:
1) wszczęte zostanie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
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2) Wykonawca  wystąpi  z  żądaniem  otwarcia  postępowania  celem  zawarcia  układu  
z wierzycielami,

3) Wykonawca nie dopełni istotnych postanowień niniejszej umowy, w szczególności  
w razie, gdy:
a) nie  zachowa  ciągłości  dostaw  Produktu,  w  szczególności  zajdzie  wypadek 

powtarzania się naruszania umówionych terminów dostaw,
b) w trakcie trzech dostaw dostarczy Produkt o parametrach niezgodnych z normami 

wskazanymi w umowie, co zostanie potwierdzone badaniami przeprowadzonymi 
przez  laboratorium  produktów  naftowych  posiadające  stosowny  certyfikat 
akredytacji.

2. W wypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości  1.000  zł  (jeden  tysiąc  złotych)  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  dnia,  
w którym upływa umowny czas dostawy określony w § 2 ust.  5. W razie powstania  
u  Zamawiającego  szkody  przekraczającej  wysokość  ustalonej  kary  umownej, 
Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  odszkodowania  w  wysokości  poniesionej 
szkody.  Ponadto  w przypadku  niedostarczenia  Produktu  w  umówionym  terminie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu oleju napędowego u innego dostawcy oraz 
obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami wynikającymi z niezrealizowanej dostawy, 
w tym kosztami przestoju autobusów, różnicą w cenie zakupu oleju napędowego (o ile 
taka wystąpi) itp.

3. W  wypadku  nieterminowej  zapłaty  za  dostarczony  Produkt,  Wykonawca  ma  prawo  
do egzekwowania odsetek ustawowych.

4. Wykonawca  ma  prawo  wstrzymać  realizowanie  dostaw  tylko  i  wyłącznie  w  razie 
pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą za co najmniej cztery dostawy 
Produktu  (tj.  cztery  zrealizowane  pisemne  zamówienia  dostawy cząstkowej).  Sankcji  
z  ust.  2  nie  stosuje  się,  jeżeli  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  faksem  
o skorzystaniu z przysługującego mu prawa do wstrzymania realizacji dostaw najpóźniej 
w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia na dostawę cząstkową.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Strony potwierdzają wzajemnie,  że przed podpisaniem niniejszej  umowy Wykonawca  
w  formie  dopuszczonej  przez  Zamawiającego  wniósł  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy w wysokości .......................................... PLN (............................................................................... 

........................................................................................................................../100), co stanowi zaokrągloną do 0,01 
zł równowartość 2% ceny brutto wyliczonej na podstawie wartości netto całości zadania 
określonej w formularzu ofertowym powiększonej o podatek od towarów i usług zgodnie 
z aktualnie obowiązującą dla Produktu stawką.

3. Wniesione  w  pieniądzu zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  Zamawiający 
będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci Wykonawcy  
z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono 
przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie  realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.
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5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w terminie  
30  dni  od  daty  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie 
wykonane.

§ 9
Siła wyższa

1. W  wypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej”  uniemożliwiają  chwilowe  wykonanie 
któregokolwiek  z  zobowiązań  umownych,  którejkolwiek  ze  stron  umowy,  bieg 
określonych  terminów  realizacji  zobowiązań  umownych  będzie  zawieszony  na  czas 
trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2. W  wypadku,  gdy  którakolwiek  ze  stron  nie  jest  w  stanie  wywiązać  się  ze  swych 
zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona powinna zostać 
poinformowana o tym fakcie w formie pisemnej, w ciągu nie więcej niż 14 dni od daty 
zaistnienia w/w okoliczności.

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się 
ze swych zobowiązań umownych, strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy 
w całości lub części.

§ 10
Poufność informacji

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania jako poufnych informacji  
o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i prawnym – bez względu na ich 
nośnik  –  jakie  od  siebie  uzyskają,  a  także  innych  osób  związanych  z  wykonaniem 
niniejszej umowy.

2. Poufność dotyczy wyłącznie tych informacji wskazanych przez stronę niniejszej umowy, 
które  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) – co do których złożone zostanie zastrzeżenie, że nie 
mogą być one udostępniane innym podmiotom. Poufność nie obejmuje tych informacji, 
które są jawne w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  dotyczą  prawnego  obowiązku  udzielania 
niezbędnych informacji organom administracji publicznej oraz osobom uczestniczącym  
w wykonywaniu umowy.

§ 11
Arbitraż

1. W  wypadku  powstania  sporów  na  tle  zawartej  umowy  strony  zobowiązują  się  
w pierwszym etapie do ich polubownego rozstrzygnięcia.

2. W  wypadku  niemożności  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  w  sposób  określony  
w ust. 1, strony poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 12
Inne postanowienia

1. Umowa zostaje zawarta na okres  ................................................................. (kolejnych 730 dni, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 20 maja 2017 r.).

2. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy pod rygorem nieważności  wymagają 
formy  pisemnego  aneksu.  Niedopuszczalne  są  istotne  zmiany  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 907, 
z późn. zm.).  Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w razie 
zaistnienia  okoliczności  wymienionych  w  art.  145a  ww.  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych  oraz  w  przypadku  braku  możliwości  finansowania  zamówienia,  
w  szczególności  przekroczenia  kwoty  brutto  7.970.400,00  PLN  (siedmiu  milionów 
dziewięciuset  siedemdziesięciu  tysięcy czterystu  złotych).  W powyższych  przypadkach 
Wykonawca zrzeka się roszczeń z tytułu ewentualnie poniesionej szkody i może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustaw: 
Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca”

Zadanie nr 2

WZÓR UMOWY

„W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 418 000 EURO  
na sukcesywne dostawy oleju napędowego, ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ............................... r. poz. ...................................................... 
oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ........................................... r. Nr ......................................................,
w dniu  …………………………………………..…. w Ostrowie  Wielkopolskim zawarta  została  umowa  
w sprawie publicznego zamówienia sektorowego Nr referencyjny: 5/2S/17,
o następującej treści:

UMOWA Nr …….………………….

pomiędzy:
Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Samochodowej  w  Ostrowie  Wielkopolskim  spółką  
z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Batorego  35,  63-400  Ostrów  Wielkopolski, 
NIP  622-010-86-88,  REGON  000617485,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377163,
którą reprezentuje:

- ...................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”
§ 1

1. Wykonawca  sprzedaje,  a  Zamawiający  sukcesywnie  nabywa  paliwo  przeznaczone  do 
silników  wysokoprężnych  z  zapłonem  samoczynnym,  kod  CPV  09134100  –  olej 
napędowy (kod nomenklatury scalonej CN 2710 19 43, 2710 20 11), zgodne z najnowszą 
edycją  Polskiej  Normy  PN-EN  590:  Paliwa  do  pojazdów  samochodowych  -  oleje  
napędowe  -  wymagania  i  metody  badań,  spełniające  wymagania  jakościowe  „Oleju 
napędowego standardowego”, a w okresie zimowym „Oleju napędowego o polepszonych 
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właściwościach niskotemperaturowych” określone w obowiązującym  na dzień dostawy 
przepisie  dotyczącym  wymagań  jakościowych  dla  paliw  ciekłych, zwane  dalej 
„Produktem”, w ilości 200 m3 (dwieście tysięcy litrów).

2. Wielkość zapotrzebowania Zamawiającego określona została szacunkowo i zachowaniem 
należytej  staranności  i  z  tytułu  ewentualnego  przeszacowania  ilościowego  zakresu 
zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

§ 2

1. Sprzedaż Produktu będzie realizowana w punkcie sprzedaży (stacji paliw) Wykonawcy 
zlokalizowanej w Ostrzeszowie (kod 63-500), w godzinach otwarcia tego punktu.

2. Wydawanie Produktu (tankowanie) odbywać się będzie sukcesywnie (w dostawach cząst-
kowych) do zbiorników paliwa autobusów należących do Zamawiającego, w ten sposób, 
że pracownik Zamawiającego po podjechaniu do punktu sprzedaży Wykonawcy każdora-
zowo ustnie dysponować będzie w imieniu Zamawiającego zatankowanie zbiornika auto-
busu do pełna, ewentualnie samodzielnie będzie dokonywać tankowania autobusu.

3. Produkt wydawany będzie na podstawie wykazu pojazdów oraz kierowców, przedłożone-
go i uaktualnianego przez Zamawiającego.

4. Pobierający Produkt (kierowca autobusu) każdorazowo potwierdzać będzie odbiór zatan-
kowanego paliwa składając swój podpis w asygnacie rozchodowej, ewentualnie tankowa-
nia rejestrowane będą w elektronicznym systemie wydawania paliwa należącego do Wy-
konawcy (dopuszcza się tankowanie przy zastosowaniu tzw. „kart flotowych”)

§ 3

1. Cena  oleju  napędowego  Ekodiesel  w temperaturze  referencyjnej  15oC obowiązująca  
w  dniu  12.04.2017  r.,  opublikowana  na  stronie  internetowej  www.orlen.pl,  wynosi  
………. zł netto (słownie: …………..) za 1 m3.

2. Cena  za  1  m3 Produktu  w  temperaturze  rzeczywistej  określona  przez  Wykonawcę  
w trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na dzień  12.04.2017 r. 
wynosi ………. zł netto (słownie: …………..) + VAT. Cena ta zawiera marżę oraz wszystkie 
koszty Wykonawcy, za wyjątkiem podatku od towarów i usług.

3. Sprzedaż Produktu realizowana będzie po zmiennej  cenie jednostkowej obliczanej  dla 
każdego dnia tankowania według następującego wzoru:

C = (O + Cp – Op) / 1000
gdzie:
C – cena jednostkowa (za 1 dm3) netto (bez VAT) w danym dniu
O – obowiązująca w dniu tankowania cena w zł za 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel  

w temperaturze referencyjnej 15oC opublikowana na stronie internetowej  www.orlen.pl 
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)

Cp – cena za 1 m3 Produktu określona przez Wykonawcę na dzień 12.04.2017 r.
Op – obowiązująca w dniu 12.04.2017 r. cena w zł za 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel  

w temperaturze referencyjnej 15oC opublikowana na stronie internetowej  www.orlen.pl 
(w zakładce http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx)

4. W fazie przekształcania ceny za 1 m3 do ceny za 1 dm3 (dzielenia przez 1000) stosowane 
będą następujące zasady:
1) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  1  do  4,  zaokrąglenie  nastąpi  

z niedomiarem (w dół),
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2) jeśli  odrzucaną  cyfrą  będzie  któraś  z  cyfr  od  6  do  9,  zaokrąglenie  nastąpi  
z nadmiarem (w górę),

3) jeśli odrzucaną cyfrą będzie cyfra 5, zaokrąglenie nastąpi w stronę do cyfry parzystej 
albo do cyfry 0.

§ 4

1. Zapłata  należności  za  zakupiony  Produkt  rozliczana  będzie  na  podstawie  faktur 
wystawianych  przez  Wykonawcę  w  dwóch  okresach  rozliczeniowych  w  miesiącu 
(ewentualnie w trzech okresach rozliczeniowych w miesiącu).

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do płacenia przelewem za dostarczony Produkt, w terminie 

14 dni.  Bieg terminu płatności  rozpoczyna  się  z  chwilą  dostarczenia  Zamawiającemu 
faktury przez Wykonawcę.

4. W  razie  nieterminowej  zapłaty  Wykonawca  może  naliczyć  Zamawiającemu  odsetki 
ustawowe, płatne na podstawie pisemnej noty.

5. W przypadku pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą przekraczającej  
30  dni,  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  do  natychmiastowego  wstrzymania 
wydawania Produktu.

6. Jako  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  datę  złożenia  polecenia  przelewu  w  banku 
Zamawiającego.

7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
8. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres  ................................................................. (kolejnych 730 dni, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2017 r.).

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym w wypadku, gdy:

1) wszczęte zostanie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) Wykonawca  wystąpi  z  żądaniem  otwarcia  postępowania  celem  zawarcia  układu  

z wierzycielami,
3) Wykonawca nie dopełni istotnych postanowień niniejszej umowy, w szczególności  

w razie,  gdy dwukrotnie dostarczy Produkt o parametrach niezgodnych z normami 
wskazanymi  w  umowie,  co  zostanie  potwierdzone  badaniami  przeprowadzonymi 
przez laboratorium produktów naftowych posiadające stosowny certyfikat akredytacji; 
w takim wypadku Wykonawca poniesie także koszty badań laboratoryjnych paliwa 
oraz innych ekspertyz.

3. Nie zapłacenie przez Zamawiającego w umówionym terminie trzech faktur, o których 
mowa w § 4, może spowodować rozwiązanie umowy przez Wykonawcę ze skutkiem na-
tychmiastowym. W tym przypadku Wykonawca może zastosować ponadto sankcje wyni-
kające z przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących skutków nieterminowego 
regulowania zobowiązań.

4. W razie powstania, w wyniku użytkowania paliwa złej jakości pochodzącego z zakupu 
dokonanego u Wykonawcy, szkody u Zamawiającego, może on żądać jej naprawienia  
w pełnej wysokości, dokumentując jednocześnie w formie ekspertyz technicznych przy-
czyny szkody i w formie faktur jej wysokość. W takim wypadku Wykonawca poniesie 
także koszty badań laboratoryjnych paliwa oraz innych ekspertyz.
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§ 6

1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Strony potwierdzają wzajemnie, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca  
w  formie  dopuszczonej  przez  Zamawiającego  wniósł  zabezpieczenie  należytego 
wykonania  umowy  w  wysokości  ................................................. PLN 
(.....................................................................  ................................................................................................................./100),  co 
stanowi zaokrągloną do 0,01 zł równowartość 2% ceny brutto wyliczonej na podstawie 
wartości  netto  całości  zadania  określonej  w  formularzu  ofertowym  powiększonej  o 
podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującą dla Produktu stawką.

3. Wniesione  w  pieniądzu zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  Zamawiający 
będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci Wykonawcy  
z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono 
przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy jest  dokonywana  z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia 
jego wysokości.

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
30  dni  od  daty  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie 
wykonane.

§ 7

1. W  wypadku,  gdy  okoliczności  „siły  wyższej”  uniemożliwiają  chwilowe  wykonanie 
któregokolwiek  z  zobowiązań  umownych,  którejkolwiek  ze  stron  umowy,  bieg 
określonych  terminów  realizacji  zobowiązań  umownych  będzie  zawieszony  na  czas 
trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2. W  wypadku,  gdy  którakolwiek  ze  stron  nie  jest  w  stanie  wywiązać  się  ze  swych 
zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona powinna zostać 
poinformowana o tym fakcie w formie pisemnej, w ciągu nie więcej niż 14 dni od daty 
zaistnienia w/w okoliczności.

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się 
ze swych zobowiązań umownych, strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy 
w całości lub części.

§ 8

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania jako poufnych informacji  
o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i prawnym – bez względu na ich 
nośnik  –  jakie  od  siebie  uzyskają,  a  także  innych  osób  związanych  z  wykonaniem 
niniejszej umowy.

2. Poufność dotyczy wyłącznie tych informacji wskazanych przez stronę niniejszej umowy, 
które  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) – co do których złożone zostanie zastrzeżenie, że nie 
mogą być one udostępniane innym podmiotom. Poufność nie obejmuje tych informacji, 
które są jawne w myśl przepisów o zamówieniach publicznych.
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3. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  dotyczą  prawnego  obowiązku  udzielania 
niezbędnych informacji organom administracji publicznej oraz osobom uczestniczącym 
w wykonywaniu umowy.

§ 9

1. W  wypadku  powstania  sporów  na  tle  zawartej  umowy  strony  zobowiązują  się  
w pierwszym etapie do ich polubownego rozstrzygnięcia.

2. W  wypadku  niemożności  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  w  sposób  określony  
w  ust.  1,  strony  poddają  sprawę  pod  rozstrzygnięcie  sądu  właściwego  dla 
Zamawiającego.

§ 10

1. Wszelkie  zmiany postanowień niniejszej  umowy pod rygorem nieważności  wymagają 
formy  pisemnego  aneksu.  Niedopuszczalne  są  istotne  zmiany  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający może odstąpić  od umowy za zasadach określonych  w art.  145 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 907, z późn. zm.). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy 
w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 145a ww. ustawy Prawo zamówień 
publicznych  oraz  w  przypadku  braku  możliwości  finansowania  zamówienia,  
w szczególności przekroczenia kwoty brutto 885.600,00 PLN (ośmiuset osiemdziesięciu 
pięciu tysięcy sześciuset złotych). W powyższych przypadkach Wykonawca zrzeka się 
roszczeń z tytułu ewentualnie poniesionej szkody i może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustaw: 
Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca”
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Załącznik nr 3 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawia-
jącej 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 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], 
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
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 zamawiającego3 Odpowiedź:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: sukcesywne dostawy oleju napędowego w 
okresie 730 dni w ilości szacunkowej 2.000 m3 
(dwa miliony litrów)

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5:

5/2S/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 europej-
skiemu 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 kontaktów6:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

[……]

[……]

[……]

Informacje ogólne: Odpowiedź:

Czy  wykonawca  jest  mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest za-
strzeżone  8  :   czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub 
czy będzie realizował zamówienie w ramach pro-
gramów zatrudnienia chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepeł-
nosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do któ-
rej kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych nale-
żą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

[…]

[….]

Jeżeli  dotyczy,  czy wykonawca jest  wpisany do 
urzędowego  wykazu  zatwierdzonych  wykonaw-
ców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. 
w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwali-

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

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 bilanso-
wa 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 bilan-
sowa 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 de-

faworyzowanych.
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fikowania)?

Jeżeli tak:

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

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadcze-
nia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wy-
dania zaświadczenia jest dostępne w formie elek-
tronicznej, proszę podać:

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświad-
czenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfi-
kację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadcze-
nie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwali-
fikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące infor-
macje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w 
zależności od przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w sto-
sownym ogłoszeniu lub dokumentach zamó-
wienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności skła-
dek 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 do-
wolnym 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, do-
kładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:
Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia  wspólnie  z  innymi wyko-
nawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie do-
kumenty zamówienia.

Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (li-
der, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców bio-
rących wspólnie udział w postępowaniu o udziele-

a): [……]

b): [……]

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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nie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy bio-
rącej udział: c): [……]

Części Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części za-
mówienia, w odniesieniu do której (których) wyko-
nawca 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 V12.

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: 

12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każde-
go podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wy-
magane 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 przestępczej13;

2. korupcja14;

3. nadużycie finansowe15;

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystycz-
ną16

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

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 podać20:

13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w spra-
wie 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 terrory -
zmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia prze-
stępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże de-
cyzji 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 spra -
wie  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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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, 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 wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……]

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 zosta-
ła w nim bezpośrednio określo-
na, długość okresu wykluczenia:

Podat-
ki

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne

a) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

– [] Tak [] Nie

– [……]

– [……]

a) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

– [] Tak [] Nie

– [……]

– [……]

c2) [ …]

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. 
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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?

c2) [ …]

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

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

[……][……][……]

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 
pracy26?

[] 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 następu-
jących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowa-
nie upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wyni-
kającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonaw-
czych27; 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  realiza-

[] Tak [] Nie

– [……]

24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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.
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cję zamówienia, z uwzględnieniem ma-
jących  zastosowanie  przepisów  krajo-
wych  i  środków  dotyczących  kontynu-
owania działalności gospodarczej28.

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

– [……]

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

Czy wykonawca jest winien poważnego wykro-
czenia zawodowego29? 
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 zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie kon-
kurencji?
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 in-
teresów30 spowodowanym jego udziałem w po-
stępowaniu 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 przygotowa-
nie 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 pu-
blicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem za-
mawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub 
w której nałożone zostało odszkodowanie bądź 
inne porównywalne sankcje w związku z tą wcze-
śniejszą 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 we-

[] Tak [] Nie

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.
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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ryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfi-
kacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić doku-
menty 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 zama-
wiający, 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?

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 wykonawcy32:
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:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

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.
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i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

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

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 
następujący34:
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 finansowych35 

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 Y36 – 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 

[……]

33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
34 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.
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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 odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju: 
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:

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

(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 odniesienia39 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 prywatnych40:

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 
technicznych41, 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 

38 Instytucje zamawiające mogą  wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i  dopuszczać legitymowanie się do-
świadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

39 Instytucje zamawiające mogą  wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i  dopuszczać legitymowanie się do-
świadczeniem 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 da-
nego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypeł-
nić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 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 
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 
podwykonawcom43 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?

[] Tak [] Nie

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.

43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz pole-
ga na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski do -
kument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

5/2S/17

49



Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

(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 
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:

[] Tak [] Nie

[……] [……]

(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 elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie45

(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 członkowskim47, 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 – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

44 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 or -

ganu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiające-
mu 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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Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych,  również 
wykonywanych, minimum 3 dostaw oleju napędowego, w tym jedna dostawa na kwotę co 
najmniej  3.000.000,00  złotych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku 
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa  są  referencje  bądź  inne 
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal  wykonywanych,  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte 
wykonywanie powinny być  wydane nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Lp. Przedmiot zamówienia
(zakres rzeczowy)

Odbiorca 
(zamawiający)

Wartość
zamówienia

Okres realizacji (rozpoczęcie 
i zakończenie)

Załączamy dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.

.................................................................... .......................................................................................
miejscowość i data   podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy
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