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           Swarzędz, dnia 24.01.2023 r. 

 

 

Znak sprawy: DUK.ZP.271.1.2023 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji pn.: 

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Swarzędzu”. 

 
 

 Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
 
Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 –  Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 –  Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 7 –  Projekt umowy 
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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Swarzędz działająca przez swoją jednostkę organizacyjną, tj. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

 

Adres Zamawiającego: ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz. 
 

Regon Gminy Swarzędz: 631258483, NIP Gminy Swarzędz: 777-30-98-737 
 

Strona internetowa Zamawiającego: www.zgk.swarzedz.pl 
 

Telefon: 616511541 
 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.swarzedz.pl   

 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/    

                      
Godziny pracy: 

 

- poniedziałek od 8:00 do 16:00, 

 

- od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 

 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                        

z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej określanej również jako: ustawa PZP. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający nie przewiduje wymogu złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

4. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy PZP  informuje, że będzie wzywał 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, 

zastosowanie mają przepisy: ustawy PZP, natomiast w sprawach nie uregulowanych w ustawie PZP 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego (w zależności od temperatury otoczenia 

[okresu] odpowiednio: letniego, zimowego), spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” lub odpowiednio „o polepszonych 

http://www.zgk.swarzedz.pl/
mailto:sekretarit@zgk.swarzedz@pl
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właściwościach niskotemperaturowych” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). 

2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych 

z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06, 

zarówno dla okresu zimowego jak i letniego. 

3. Dostawy oleju napędowego będą odbywały się do zbiornika magazynowego na paliwo 

zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2 i będą 

miały miejsce mniej więcej 1 raz w miesiącu. Każdorazowo Wykonawca dostarczał  od około 2000 

do około 4000 litrów oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej). Dostawy będą realizowane 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. Zamawiający zastrzega, że w czasie 

wykonywania umowy mogą wystąpić miesiące bez zamówienia dostawy oleju napędowego. 

4. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na dostawy oleju napędowego nie powinno przekroczyć 

4 000 litrów. 

5. Zapotrzebowanie na poszczególne dostawy zgłaszane będzie pisemnie lub e-mailem przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Olej napędowy dostarczony zostanie nie później niż w czasie do 24 godzin od daty i godziny 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o jakości i parametrach (składzie) 

zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, zarówno dla 

okresu zimowego jak i letniego. 

8. Do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy 

dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginale lub potwierdzonej za zgodność                               

z oryginałem kopii (świadectwo jakości). 

9. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub 

dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie autocystern 

(pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju 

napędowego, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilości zrzutu 

paliwa do zbiornika magazynowego. 

10.  Wraz z każdą dostawą oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający co najmniej następujące 

dane: datę dostawy, objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 °C, objętość oleju 

napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dokonania dostawy 

oleju napędowego. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia 

przedstawić: wykaz autocystern, którymi realizował będzie dostawy z zaświadczeniem 

stwierdzającym że autocysterny wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem 

zbiorników. 

12. Autocysterny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do 

przewozu oleju napędowego. 

13. Odbiór paliwa odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowcy 
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autocysterny. 

14. W trakcie przyjęcia dostawy oleju napędowego Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do 

wlewu zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie 

pompy może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności                         

i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust oleju napędowego do zbiornika. 

15. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia 

ilości oleju napędowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

16. Zamawiający do celów rozliczeniowych przyjmie gęstość oleju napędowego w temperaturze 

referencyjnej 15°C. 

17. Ceny dostarczonego oleju napędowego określone będą każdorazowo w stosunku do cen hurtowych 

koncernu naftowego ORLEN na dzień dostawy, pomniejszone o opust (rabat)u Wykonawcy. Ceny, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są na stronie internetowej koncernu ORLEN. Do 

obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu ORLEN na dzień 20.01.2023 r. 

18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy posiadał 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 

mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

19.  Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 109134100-8 – olej napędowy 

   20.  Ze względu na specyfikę zamówienia, będą obowiązywały następujące zasady realizacji przedmiotu    

          zamówienia: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktyczną ilość dostarczonego 

oleju napędowego; 

2) Zamawiający przez cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy dostawę 

minimum 20 000 litrów oleju napędowego. 

21. Szczegółowe warunki wykonania i rozliczenia zamówienia określa projekt umowy, stanowiący 

integralną część SWZ. 

22. Zamawiający informuje, że: 

22.1.1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

22.1.2) nie przewiduje zawierania umowy ramowej, 

22.1.3) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

22.1.4) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

22.1.5) nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie  

       Wykonawcy  wskazani w art. 94 ust. 1 ustawy PZP; 

 

Rozdział IV.   Termin wykonania zamówienia 

 

Planowany termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. 
 

Rozdział V.  Podmiotowe środki dowodowe 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenia wymagane w SWZ w zakresie: 
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1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 

do SWZ, 

2) niepodlegania wykluczeniu – oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do 

SWZ. 

3. Zamawiający następująco formułuje  warunki udziału w postępowaniu w  zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań 

w tym zakresie); 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

          Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonał: 

- co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości min. 50.000 litrów w ciągu roku. 

W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość 

dostaw już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) 

rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania 

ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym 

trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego 

posiadania wiedzy  i doświadczenia. 

 Wykonawca winien przedłożyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                         

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dokument 

sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 

do SWZ); 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, musi 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 

warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V muszą spełniać wszyscy 

Wykonawcy oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia 

1.2.a.1.  Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 

3 do SWZ  wraz z ofertą. 
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1.2.a.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 ustawy PZP: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

   b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

  c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

       e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub   

  mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

           g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

   h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

                  – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                                     

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy PZP, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy  z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – w 

stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 129), tj. Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 12 

kwietnia 2022 r. ; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

593 ze zm. ) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
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3 ww. ustawy z dnia 12 kwietnia 2022 r.; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ) jest podmiot wymieniony                                  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania                                      

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VII. Wspólne ubieganie się przez wykonawców o udzielenie zamówienia 

 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, 

oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 

dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 

występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami 

Rozdziału VI dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga, 

aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie, 

części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,                                                 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
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( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1  ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, pełnomocnictwa, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych 

formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także 

oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym                                         

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl. 

5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na 

temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 

na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny                               

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

10.  Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30.12.2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. 

11.  W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały 

bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r, w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

https://ezamowienia.gov.pl/
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konkursie, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji 

dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem 

„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również 

dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, 

zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.                      

W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                            

z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie                 

e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań 

dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego 

na Platformie e-Zamówienia. 

15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy 

e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy                            

e-Zamówienia. 

18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy                              

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 

internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy                                            

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację 
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za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oczyszczanie@zgk.swarzedz.pl (nie dotyczy 

składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

21. Zalecenia dotyczące składania ofert: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                                  

z formatów: a. .zip b. .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów                    

z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie występują: .rar .gif .bmp 

.numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.   

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

6) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

7) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

8) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików.  

Rozdział IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Natalia Smurawa tel. 512-280-950, e-mail: natalia.smurawa@zgk.swarzedz.pl 

Krzysztof Kozłowski  tel. 502-640-505, e-mail: krzysztof.kozlowski@zgk.swarzedz.pl 

Rozdział X.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.500,00 PLN. 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy  

    PZP. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku 

mailto:natalia.smurawa@zgk.swarzedz.pl
mailto:krzysztof.kozlowski@zgk.swarzedz.pl


13 

 BNP Paribas Bank Polska S.A, numer rachunku 74-1600-1084-1849-8439-5000- 0001 

W tytule przelewu należy podać numer i nazwę postępowania. 

5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). 

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 

dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub 

poręczeniu musi być Zamawiający, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze   

pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP. 

Rozdział  XI. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 

04.03.2023 r. , przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP tj.: 
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1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.   

  450 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy PZP. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania 

zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

– do chwili jej podpisania. 

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 

poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

3) kwota gwarancji lub poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 

9 powyżej, 

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 



15 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 

9 i 10, tj., w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia 

zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione 

zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu, 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z 

tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania, 

2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa  

  (jeżeli dotyczy). 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 

4) oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (jeśli  

          dotyczy). 

 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Załączone wzory formularzy oferty i oświadczenia w wersji edytowalnej wystarczy wypełnić 

komputerowo i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. Przed złożeniem podpisu zaleca się przekonwertowanie 

wypełnionego druku na format pdf (większa gwarancja integralności danych). Nie ma 
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konieczności drukowania formularzy, wypełniania i podpisywania odręcznego, a następnie 

skanowania i opatrywania skanu podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem 

osobistym – Zamawiający nie zaleca takiego postępowania. 

7. Ofertę, oświadczenie, o których mowa wart. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 

rozdziale V ust. 4 pkt 3) SWZ, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 

zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa wart. 66 ust.1 ustawy PZP, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

8. Ofertę, oświadczenie, o których mowa wart. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 

rozdziale V ust. 4 pkt 3), zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

pełnomocnictwo, przekazuje się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W tym celu informacje te powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
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Wykonawca przekazuje ten dokument. 

13.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

 o którym mowa w ust. 13, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów, odpowiednio – Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się                               

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

16. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o którym mowa w ust.16, 

w postaci papierowej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać notariusz. 
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19. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

2.2.a.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na 

platformie https://ezamowienia.gov.pl w terminie do  03.02.2023 r. do godz. 10:00. 

2.2.a.2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

2.2.a.3. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 

przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2.2.a.4. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać 

na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany 

„Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

2.2.a.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

2.2.a.6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym 

polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione  w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę 

lub składane wraz z ofertą. 

2.2.a.7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca,                     

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak                                  

i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

2.2.a.8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty 

wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą PZP lub 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
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przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, mogą być zgodnie  z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego 

lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 

wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.2.a.9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). 

EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

2.2.a.10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

2.2.a.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca   

     wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

2.2.a.12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to  

     250 MB. 

 Rozdział XVI. Termin otwarcia ofert. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 12:00.  

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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5.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

Rozdział XVII.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający szacuje roczne zapotrzebowanie na poziomie 30 000 litrów tj. 30 m3 oleju   

     napędowego. 

3. Cenę Wykonawcy ustaloną jako cenę jednostkową netto za 1 m3 oleju napędowego będącego 

przedmiotem zamówienia określonego dla temperatury referencyjnej (+15°C) wraz z marżą 

oraz  wszystkimi kosztami związanymi należytą realizacją przedmiotu umowy (m.in., 

transport, ubezpieczenie) należy podać w Formularzu ofertowym jako różnicę pomiędzy: 

1) ceną Producenta z 1 m3 oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, z dnia                     

20.01.2023 r. zgodnie z komunikatem cenowym PKN ORLEN bez podatku VAT w 

odniesieniu do produktu: Olej Napędowy. (Zamawiający do celów rozliczeniowych 

przyjmie gęstość paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C), 

oraz 

     2) Stałym upustem (rabatem) udzielonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4. Do obliczenia ceny oferty należy podać Cenę Wykonawcy netto za 1 m3 oleju napędowego, 

którą należy pomnożyć przez ilości szacunkowe ustalone przez Zamawiającego. Tak obliczona 

wartość stanowi cenę oferty netto. 

5. Ceną oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) 

według stawki 23 %. 

6. Kwota stałego upustu (rabatu) Wykonawcy nie może ulec zmniejszeniu w okresie realizacji  

    umowy. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca , składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

Rozdział XVIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1.2.a.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium, w którym 

100% wagi stanowi cena brutto oferty. 
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Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według 

stawki 23 %. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do jednego 

grosza. 

2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium. 

Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane 

punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: 

 C x = Cn/Coo x 100 pkt 

gdzie: 

Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty 

Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert 

Coo – cena ocenianej oferty 

3. Oferowane ceny oleju napędowego muszą być odniesione do temperatury referencyjnej 15°C                                        

i obowiązywać w dniu 20.01.2023 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności 

złożonych ofert. Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie 

według mechanizmu opisanego w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SWZ). 

4. Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew z terminem płatności 

wynoszącym do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za 

zrealizowaną dostawę. 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów spośród 

ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 

6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdział XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie 
 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
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        Koncesji na obrót paliwami ciekłymi; 

 

3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej dostawy, o których mowa                             

w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                      

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są: 

a)  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; 

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a); 

c)  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego 

podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę 

samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

5) Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                       

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. 

 

Rozdział XX.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę,  Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik nr 7 SWZ, w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,                    

o których w ust.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 

której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania   

   konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

     1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

     2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
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w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy PZP. 

Rozdział XXII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy 

 

1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać                          

z innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty                             

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

Rozdział XXIII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z 

postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu,  

    ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Gospodarki   

    Komunalnej w Swarzędzu; 

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład 

Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 2, 62-020 Swarzędz lub poprzez adres  

e-mail: iod@zgk.swarzedz.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DUK.ZP.271.1.2023 

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu” 

prowadzonym w trybie podstawowym; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa PZP”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78  ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 
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lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez 

okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  z udziałem                                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób   

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym 

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP a także nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także                                     

z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się niezgodnie z prawem; 

8.  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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ZAŁĄCZNIKI do SWZ: 

 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania 

Załącznik nr 4 –  Wykaz dostaw 

 

Załącznik nr 5 –  Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 7 –  Projekt umowy 
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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 
   pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców* 

 

1. Nazwa i adres firmy: 

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

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

(tel./faks) .................................................... 

NIP: ............................................................ Regon: ………………............................... 

Nr tel. ......................................................... fax. ................................................... 

Nr KRS*: …………………………………… Wysokość kapitału zakładowego:* ……….. 

adres e-mail: …………………………….. 
 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  na dostawy oleju napędowego 

(numer sprawy ……………….) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej   w Swarzędzu z siedzibą                                                   

przy ul. Strzeleckiej 2. 

 

My niżej podpisani: 

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

.............................................................................................................................. 
(wpisać imię/a, nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Działając w imieniu i na rzecz 

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

…............................................................................................................................ 
                       (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

                (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie        

                        zamówienia podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców) 

 

4.2.1. Całkowita wartość oferty wynosi: 

 
Rodzaj paliwa Cena Producenta: Cena 

netto za 1m3 

oferowanego oleju 

napędowego aktualna 

na dzień 20.01.2023 r. 

Ustalona zgodnie z 

serwisem internetowym 

PKN ORLEN w 

odniesieniu do oleju 

napędowego Ekodiesel 

Stały upust 

(rabat) 

Wykonawcy 

Cena Wykonawcy: 

Cena netto za 1 m3 

oferowanego oleju 

napędowego (cena 

po rabacie z 

uwzględnieniem 

marży) 

Zamawiana ilość 

szacunkowa 

oleju 

napędowego 

Wartość netto 

zamówienia 

1 2 3 4 5 6= 4*5 

Olej napędowy ……….. zł/m3 ……….% ……….. zł/m3 30 m3 ………… zł 

Wartość oferty brutto (cena netto + 23 % VAT) …………… zł 
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Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do grosza. 

 

3. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny paliwa obowiązują na dzień 20.01.2023 r. i są 

odniesione do temperatury referencyjnej +15oC. 

5. Termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 24 godziny od momentu otrzymania 

zamówienia na wskazany przez Wykonawcę adres e-mailowy 

…………………………………………. Każdorazowe zamówienie natychmiast po 

otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-mailem na adresy: …………………………..                                      

6. Na dostawy paliw udzielamy 30 dniowego terminu płatności licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi                                   

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych 

niniejszą ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019  r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) tzn. przez 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………………………, w wysokości 5 % całkowitej wartości nominalnej umowy, 

co daje kwotę zabezpieczenia w wysokości …………………………………… zł. 

9. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie ……………………………. 

Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas 

wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 

11. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

12. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić 

na konto/* adres: ................................................................................................................... 

13. Czy przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia? tak/nie* 

(niepotrzebne skreślić) 

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): 

……………………………………. 

14. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 
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osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego (podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 

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

 

i podajemy: 

adres do korespondencji: .…………………………………………………………… 

nr faksu do korespondencji: …………………………………………………………. 

15. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków 

Zamówienia za cenę podaną w tabeli. 

 

 

 
…………….., dnia ...................                                               ….................. ................................. 
       Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych                                            
       do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Wykonawca: 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn.: „Dostawa oleju 

napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu” oświadczam, co 

następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w SWZ. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….… r.                      ………………………………………… 

                                                                                                                                               (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…..…………… 

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

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

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

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

 

 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

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

                                                                                                                                                          (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

……………………….(miejscowość), dnia ………….……. r.                                                  

      ……………………… 

                                                       (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 

…………………………………………

………… 
   pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju 

napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu”. oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

 art. 108 ust. 1 ustawy PZP 

 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy  PZP 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129) 

 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

              ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* (niepotrzebne skreślić) w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia wymienione poniżej z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy   PZP. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Należy wypełni 

 jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Jeżeli nie, pozostawiamy nie wypełnione lub 

oznaczamy zapisem  - nie dotyczy 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do SWZ 

_______________________________________ 
     (pieczęć firmowa)                         (miejscowość i  data) 

 

WYKAZ DOSTAW 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej jednej dostawy oleju napędowego, w ilości 50.000 litrów oraz 

dokumenty potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie. 

Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . .  

L.p. 

 

Zamawiający/ odbiorca 

Krótki opis 
Wartość dostawy brutto w zł 

 

Czas realizacji dostawy 

 

Początek 

    

    

 
Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody określające, 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 uzasadnionych przyczyn 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                        

  

                                                         

………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis  

wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób 

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych 

 
Uwaga! Niniejszy Wykaz dostaw składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je Pełnomocnik w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik Nr 5 do SWZ 

_________________________________ 
       ( pieczęć firmowa podmiotu )         miejscowość i  data) 

 

 

 

Zobowiązanie podmiotu  do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego dokumentu można przedstawić inne dokumenty, które określą w 

szczególności: 

⎯ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

⎯ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

⎯ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

⎯ czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Ja: 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

(imię i nazwisko osoby /osób upoważnionej /-ych do reprezentowania podmiotu 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

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

 

zobowiązujemy się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

(określenie zasobu: sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

(nazwa Wykonawcy) 

w trakcie wykonywania zamówienia: 

 

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Swarzędzu”. 
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Oświadczam, iż: 

1.5.10.1.1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następujący sposób: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

1.5.10.1.2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

1.5.10.1.3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie 

następujący: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

1.5.10.1.4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                    

                                                                      

………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis  

wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób 

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych 
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Załącznik Nr 6 do SWZ 

  

  

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Wykonawca: 

 

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGONL,KRS/CEiDG) 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 Zamawiający: 

  

  

…………………………………………… 

 

Dotyczy postępowania pn. ………………………………………………………………… 

Informuję, że*: 

 

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty 

    w w/w postępowaniu 

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z następującymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu: 

1. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

2. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

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

 

 

……….........................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. 

  
                                                                                                                                                   

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

 czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis 

  wraz z pieczęcią imienną Wykonawcy lub osoby/osób 

                                właściwie do tego upoważnionej/upoważniony 

 

 

*Należy wybrać właściwe i zaznaczy 
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