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ROZDZIAŁ I  

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A 

68-200 Żary 

Polska 

NIP 9282010639 

Regon 080226740 

KRS 0000297754 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego) 

kapitał zakładowy:14 706 300,00 PLN 

tel.:+48 68 479 46 26 

fax.:+48 68 479 46 36 

e-mail:zzo@marszow.pl  

http://www.marszow.pl 

godz. pracy 7:00-15:00 

 

1.1.Definicje: 

1.1.1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

1.1.2. Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zwana 

dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „pzp” 

1.1.3. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy to dokumenty określone 

w Rozporządzeniu 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. z 2016, poz. 1126 ze 

zm). 

1.1.4. Kierownik Zamawiającego – osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników 

ustanowionych przez zamawiającego; 

http://www.marszow.pl/
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1.1.5. Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności 

na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które 

może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.Tryb udzielania zamówienia. 

 

2.1.Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie 

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

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) 

 

ROZDZIAŁ III 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

3.1.Przedmiot zamówienia    

 

Bieżąca dostawa oleju napędowego ON  dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50A, 

68-200 Żary w ilości  190 m
3
. 

DOSTARCZANY OLEJ NAPĘDOWY POWINIEN SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE WYMAGANIA NORMY PN EN 

590:2010 (U) POWINIEN BYĆ ZDATNY DO UŻYTKU ZARÓWNO W WARUNKACH LETNICH JAK 

I ZIMOWYCH. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA  2015 R. W SPRAWIE 

WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH DLA PALIW CIEKŁYCH (Dz.U.2015.1680). POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA 

NORM EUROPEJSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAWARTOŚCI SIARKI. 

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia przedstawia poniższa Tabela 

 

 

„Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w 

Marszowie” w ilości nie większej niż 190 m
3
 

l.p.  WYMOGI: 

  WARUNKI DOSTAWY  

1 W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający sukcesywnie od daty podpisania umowy 

do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania 190 m
3 

lub wykorzystania wartości zamówienia w całości 

będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. 
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2 Miejscem dostawy oleju napędowego będzie: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50 A, 68-200 Żary  - przenośne 

urządzenie dozujące do oleju napędowego o pojemności 5000 litrów, które jest umieszczone 

na terenie zakładu. Dostawca powinien zagwarantować ciągłość dostawy paliw. 

3 Dostarczany olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 

590+A1:2017-06 powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak 

i zimowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680).Powinien spełniać wymagania 

norm europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości siarki. 

4 Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale do 5 000 litrów  w zależności 

od bieżącego zapotrzebowania. 

5 Dostawy oleju napędowego będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik 

paliwa. 

W przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że  w obecności kierowcy pobrana z 

autocysterny próbka oleju nie spełnia wymaganych norm jakościowych, Wykonawca wymieni go 

na wolny od wad, w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia oraz uzupełni braki 

ilościowe. 

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do  kontroli paliwa pod względem jakości i ilości. 

Autocysterna, o której mowa w pkt. 5 będzie ważona na wadze Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o. 

7 Świadectwa jakości, dokument wydania paliwa, a także wydruk z licznika cysterny będą 

dołączone do każdej dostawy oleju napędowego. 

 8 Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. 

Dz.U.2019.755); wyłączony jest z wymogu posiadania koncesji  w zakresie obrotu paliwami 

ciekłym, gdyż kupuje paliwo na własny użytek. 

 

ROZLICZENIE 

Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie dokumentu wydania paliwa, załączonego przez Wykonawcę 

do każdej jednostkowej dostawy. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie w 

szczególności następujące informacje: 

1) datę wydania dokumentu, 

2) miejsce nalewania paliwa, 

3) temperaturę nalewania,  

4) ilość wlanego paliwa wyrażona w m
3
 

5) numer rejestracyjny pojazdu 

6) zawartość siarki w paliwie w mg/kg.  
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do powyższego dokumentu przy każdej dostawie paliwa Wykonawca będzie dołączał aktualny wydruk ze 

stron internetowych: 

Polskiej Izby Paliw Płynnych pod adresem www.paliwa.pl: 

CENA  

Wartość każdej z dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowego zamówienia ustalana będzie jako 

iloczyn ilości dostarczonego oleju napędowego (m
3
), podanej na dokumencie wydania paliwa i ceny 

jednostkowej, ustalonej w sposób, o którym mowa poniżej. 

 

 

W trakcie realizacji umowy cenę jednostkową netto stanowi iloczyn średniej arytmetycznej hurtowej 

ceny ON netto za 1 litr, policzoną na podstawie opublikowanych na stronie Polskiej Izby Paliw 

Płynnych pod adresem www.paliwa.pl z dnia dostawy, hurtowych cen netto rafinerii Orlen oraz 

rafinerii Lotos za 1000 litrów ON i współczynnika korygującego W. Współczynnik korygujący W, podany 

w ofercie, jest wartością stałą i będzie miał zastosowanie przez cały okres obowiązywania umowy. 

Do ceny jednostkowej netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, doda się podatek VAT, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

UWAGA: Koszty transportu paliwa do siedziby Zamawiającego są składnikiem ceny. 

 

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Wzór Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

3.2. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. (z możliwością 

wykorzystania 190 m
3
 oraz wartości zamówienia w całości) 

 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

  - 09134100-8 - Olej napędowy 

3.4.Umowa ramowa, zamówienia w oparciu o art. 67 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

3.5. Informacja o ofercie wariantowej i zamówieniach częściowych 

3.5.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

 

http://www.paliwa.pl/
http://www.paliwa.pl/
file:///C:/Users/Aldona%206.10.11/Aldona/ZZO%20Sp.%20z%20o.o/ZAMÓWIENIA%20PUBLICZNE/PRZETARGI/2012/poniżej%20progów%20unijnych/olej%20napędowy/korygującego
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4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5. ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, wymaganą  ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. 

Dz.U.2019.755) 

4.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy: 

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż  1 000 000,00 złotych 

4.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.5.1 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. 

4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
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- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

- 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; 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w 

formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy 

dołączyć do oferty. 

4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w 

pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy 

łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

4.8.1.  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

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. 2019 poz. 243 t.j.) 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. 2019 poz. 243 t.j.) 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.2019.498 t.j.); 

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

szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

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

dowodowych; 
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3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

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

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) 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, 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. 

4.9. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje podstawy 

wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu 

do negocjacji. 

4.10. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat 

od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że 

w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
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a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 

w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.11.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  ust. 4.11. 

4.13.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że  jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 

zapewnienia konkurencji. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 
 
 
 

5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te 

Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym 

mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

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 podstaw 

wykluczenia. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 

5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 

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

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

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

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

niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenie 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 potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

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

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

d) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, wymaganą  ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2019.755); 

e) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez Zamawiającego; 

f) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego o których mowa w lit. a do c. 

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

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

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem 
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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 określone w pkt 5.4 stosuje się. 

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

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

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się 

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

5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są 

w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 

oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 

(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
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upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca 

polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 

podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 

znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za 

zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność 

z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z 

informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, e-mailem (oferta wraz z załącznikami musi 

być sporządzona pisemnie, zapytania do SIWZ muszą być przekazywane Zamawiającemu pisemnie, e-

mailem). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

pkt 2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, 

bez ujawniania źródła zapytania. 

6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na 
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stronie internetowej. 

6.6. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

6.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Pani Aldona Stęplowska Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży, e-mail: 

zamowienia.publiczne@marszow.pl, tel. 726-201-106 

b) Pan Wojciech Dronia Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju, e-mail: zamowienia.publiczne@marszow.pl, 

tel. 515-462-778 

ROZDZIAŁ VII 

WADIUM 

7.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

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

8.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

9.1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

9.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

9.4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej 

stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 

9.5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

9.6. Ofertę należy umieścić w kopercie. 

9.6.1. Koperta powinna być zaadresowana na  

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary   

oraz powinna posiadać oznaczenia: 

 

mailto:zamowienia.publiczne@marszow.pl
mailto:zamowienia.publiczne@marszow.pl
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Oferta - „Bieżąca dostawa oleju napędowego dla 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie” 

 

Nie otwierać przed dniem 22.11.2019 roku do godz. 10:00 

 

9.6.2. Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją 

odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie 

zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

9.7. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak 

składana oferta i odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.8. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.9. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów niewymaganych w SIWZ. 

9.10. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

9.11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

9.12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy. 

9.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.14. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 

do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

9.15. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

9.16. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą 

być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9.17. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego - Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z 
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oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 

skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W 

przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla Zamawiającego nieczytelny lub 

budzi wątpliwości co do jego prawdziwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia jego 

oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

9.18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być  poświadczane 

„za zgodność z oryginałem”  odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

9.19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

9.20. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone 

do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 

26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.20.1. Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na 

jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 

9.20.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem. 

9.20.3. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi 

Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci. 

9.20.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie 

wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy 

Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek 

z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy 

wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez Wykonawców. 

9.20.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby 

przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
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- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu zamówienia, 

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

9.20.6. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki 

cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej 

Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia umowy spółki cywilnej. 

9.20.7. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

9.21. Do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się 

zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

9.22. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi 

inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

9.23. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 

do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

d) Ważną na cały okres trwania umowy koncesję na obrót paliwami ciekłymi o której mowa 

w pkt. 4.2.1 wydaną przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów 

potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 

wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - 

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.  
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9.24. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

ROZDZIAŁ X 

 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

10.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka 

z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary (sekretariat) do dnia 22.11.2019 roku do godz. 09:30  

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, sala edukacyjna. 

10.3.Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu 

ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

10.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

11.1.Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

11.2.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

11.3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

11.3.1.Oczywiste omyłki pisarskie. 

11.3.2.Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

11.3.3.Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

11.5.Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

11.6.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
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11.7.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

11.8.Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.  

11.9.Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wyrażoną w jednostkach pieniężnych 

i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych 

z wykonywaniem zamówienia, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

11.10.Cena ryczałtowa podana w ofercie nie ulegnie zmianie w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, chyba że inne postanowienie SIWZ mówi inaczej. 

11.11.Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena  60% 

2 Czas dostawy 40% 

 

12.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert w oparciu o następujący algorytm: 

S = C + O, gdzie: 

S = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

O= ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium Czas dostawy 

      

 

Kryterium I - cena 
 

Cena  

              

               C.min 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 
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Kryterium II – Czas dostawy – 40 % 

 

Czas dostawy 

         - do 2 h:         40% (40 pkt) 

         - do 4 h:         20% (20 pkt) 

         - powyżej 4 h:  0% (0 pkt) 

 

12.3. Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnej z opcji (dotyczącej czasu dostawy) jego oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

13.1.Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie to 

zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.2.Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze oferty, jeżeli: 

− w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta, 

− w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

13.3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze 

umowy. 

13.4.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 

13.4.1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach 

określonych poniżej: 

a)  zmiana terminu umowy - w przypadku: 

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia 

zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania 

militarne itp.). 

- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez 

Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu 

umowy, 
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- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg 

realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 

b) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty: 

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem 

obowiązującej stawki podatku VAT;  

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w 

formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 

wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i 

nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 

Zamawiający lub Wykonawca;  

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XV 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

15.1.W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.2.Środki ochrony prawnej określone Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

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

 

ROZDZIAŁ XVI 

 

KWESTIE SZCZEGÓLNE 

 

16.1.Możliwość wykonania części zamówienia przez Podwykonawców. 

16.2.Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia Podwykonawcom. 

16.3.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
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16.3.1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

publicznych. 

16.3.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U.2019.1010 t.j.) rozumie się nieujawnione do 

publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

 

16.4. Oferta z rażąco niską ceną. 

16.4.1. 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 

Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018.2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 

cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
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16.5.Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów. 

16.5.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania. 

16.5.2.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

16.5.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, e-mailem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we 

wniosku. 

16.5.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

16.5.5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 

Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

16.5.6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe 

koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 

protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać 

wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt 16.5.5. 

niniejszego rozdziału. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

RODO 

17.1.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:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A, 68-200 Żary. 

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

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) dalej „ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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  

− 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  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

ROZDZIAŁ XVIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

18.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) 

Załączniki do SIWZ: 

 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Projekt umowy - załącznik nr  5 do SIWZ. 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.15.2019       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

 

OFERTA 

 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę: 

 

1. cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

C oferowana ogółem netto= C średnia x W x 190.000 litrów oleju napędowego...............................PLN 

(słownie PLN..................................................................................................................) plus należny 

podatek VAT 23% w wysokości ........................................................PLN 

(słownie PLN.................................................................................................................) 

co łącznie stanowi cenę Oferty  (z podatkiem VAT): 

......................................................PLN (słownie PLN................................................. 

....................................................................................................................................) 

Sposób obliczania ceny. 

C oferowana ogółem netto = CSRD* W *190.000 litrów 

C SRD - średnia hurtowa cena ON netto za 1 litr policzona na podstawie opublikowanych na stronie Polskiej 

Izby Paliw Płynnych pod adresem: www.paliwa.pl z 18.11.2019 r., 

hurtowych cen netto rafinerii Orlen oraz rafinerii Lotos za 1000 litrów ON   

 

C oferowana jednostkowa- cena oferowana netto za 1 litr ON 

 

W- współczynnik korygujący 

W= C oferowana jednostkowa/CSRD 

 

Współczynnik korygujący W = …………….. jest wartością stałą i będzie miał zastosowanie w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

 

Cenę jednostkową netto, o której mowa w kolumnie 5 poniższego „Zestawienia dla oferowanego 

przedmiotu zamówienia – oleju napędowego”, stanowi cena wyliczona wg wzoru: 

Pieczęć Wykonawcy 
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CjO= (ChO + ChL)/2  

gdzie: 

CjO -  cena netto za 1 m
3
 dostarczonego ON w dniu 18.11.2019 r., 

ChO - cena hurtowa netto za 1 m
3
 ON oferowanego przez firmę ORLEN, podana w dniu 18.11.2019 r. 

na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: http://www.paliwa.pl/, 

ChL- cena hurtowa netto za 1 m
3
 ON oferowanego przez firmę LOTOS, podana w dniu 18.11.2019 r. 

na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: http://www.paliwa.pl/, 

 

 

Tabela 1:Zestawienie dla oferowanego przedmiotu zamówienia - oleju napędowego: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
J.m. Ilość 

Cena 

jednostk

owa 

netto 

(CjO) 

 

Współczy

nnik 

korygują

cy W 

Wartość 

netto 

 

stawka 

VAT 

(%) 

 

Kwota VAT 

 

Wartość  

brutto 

z VAT 

 

1 2 3 4 5 
6 7 

(4x 5x 6) 
8 

9 

(7x8) 

10 

(8+9) 

1. 
Dostawa oleju 

napędowego 
m

3 
190  

 

  

 

 

 

2. Czas dostawy  ………………….h  

3. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. (z możliwością 

wykorzystania 190 m
3
 oraz wartości zamówienia w całości) 

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zamierzamy / nie zamierzamy (właściwe pozostawić) powierzyć Podwykonawcom zakres zamówienia 

dotyczący: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

Nazwy i adresy podwykonawców…………… 

9.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 

10.  Oświadczam, zgodnie z treścią art. 91 ust 3a ustawy Pzp, że: 

http://www.paliwa.pl/
http://www.paliwa.pl/
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1) Wybór naszej oferty NIE BĘDZIE prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

2) Wybór naszej oferty BĘDZIE prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 

 

* niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia przyjmuje się, że wybór oferty Wykonawcy nie 

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**)  

e-mail    ................................................................................................ 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.15.2019      Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 

 

……………………………………………      Zakład Zagospodarowania 

……………………………………………      Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:      68-200 Żary 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………………………... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżąca dostawa oleju 

napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie” prowadzonego przez 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Rozdziale 4 

ust.4.2.1, 4.2.2.  

 

…………….……. (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 Rozdziale 4 ust. ust.4.2.1, 4.2.2.  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………
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…………………………….., 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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Znak sprawy AS.ZZO.271.15.2019      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 

 

……………………………………………      Zakład Zagospodarowania 

……………………………………………      Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:      68-200 Żary 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………………………... 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Bieżąca dostawa oleju 

napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie” prowadzonego przez 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie       art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

       ………………………………………… 

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

WYKONAWCA: 

 

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

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

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

zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 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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Znak sprawy AS.ZZO.271.15.2019     Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

My niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

w Marszowie” 

 

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary  

oświadczamy, co następuje: 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 369 t.j. z późn. zm.)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 369 t.j. z późn. zm.)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać 

nazwy i adresy siedzib)*: 

 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.15.2019       Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR  ZZO.272.15.2019 

zawarta w dniu .............. 2019 r. w Marszowie pomiędzy: 

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem, KRS 0000297754, kapitale zakładowym: 14.706 300,00PLN, NIP: 

9282010639, Regon: 080226740, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez : 

………………….  -  ……………………….. 

a 

imię i nazwisko ...................... zamieszkały ....................., legitymujący się dowodem osobistym 

............................. nr ...., seria......................... wydanym przez ...................... ważnym do dnia ........................, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez ........ pod numerem ................; numer NIP .................. ;PESEL.  

………………..; numer REGON  ................... 

lub 

firma ..................... z siedzibą ..............., adres .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez .............. Sąd Rejonowy w ..................... Wydział Gospodarczy ........ Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem .............., kapitale  zakładowym w wysokości …………….…, zarządzie 

………………osobowym; NIP ……………………. REGON ………………. reprezentowanym przez 

.................. (zgodnie z wypisem z KRS) 

reprezentowanym przez: 

1. .............................................................., 

2. .............................................................., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenia  zamówienia publicznego, 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz.1843z późń.zm.) 
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  I. PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ................2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz.1843z późń.zm.) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia tj. „Bieżąca dostawa oleju 

napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie” w ilości nie większej 

niż 190 m
3
, zwanych dalej „przedmiotem umowy”, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz  Ofercie Wykonawcy z dnia ............... r., stanowiących kolejno załączniki nr 1 

i 2 do niniejszej umowy. 

II.  ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYKONAWCY 

§ 2 

1. Wykonawca - w czasie trwania umowy – zobowiązany jest: 

1) Dostarczyć olej napędowy objęty jednostkowym zamówieniem  Zamawiającego do miejsca dostawy, 

opisanego w § 3 ust. 7 na swój koszt i ryzyko, 

2) wyposażyć każdą partię dostarczonego oleju napędowego w niezbędne dokumenty materiałowe,  

przewozowe oraz atesty/certyfikaty jakości,  

3) przestrzegać  wszelkich przepisów Bhp i ppoż. oraz regulaminów obowiązujących na terenie 

wskazanym w § 3 ust. 7 dostępnych w Dziale Eksploatacji Zamawiającego, 

4) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia: 

a) w przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że pobrana z autocysterny 

w obecności kierowcy próbka oleju nie spełnia wymaganych norm jakościowych, wymienić 

go na wolny od wad, 

b) uzupełnić braki ilościowe. 

2. Wykonawca odpowiada za:  

1) rodzaj, jakość, ilość dostarczanego oleju napędowego, objętego jednostkowym zamówieniem 

Zamawiającego, 

2) ewentualne szkody dotyczące osób i mienia powstałe podczas realizacji umowy, na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego. 

III. WARUNKI DOSTAWY 

§ 3 

1. W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy będzie 

składał Wykonawcy zamówienia jednostkowe na dostawę oleju napędowego, określonego w § 1. 

2. Każdorazowe zamówienie będzie składane e-mailem lub na nr tel. ........................... Zamówienie można 

składać w dni robocze, w godz. 07.00 – 15.00. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie 

należy wykonać e-mailem, na adres ……………. . 

4. Realizacja dostawy będzie się odbywać ………….. godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia jednostkowego (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt). 

5. Dostawy będą przyjmowane przez Zamawiającego w godz. 8.00. – 14.00. 

6. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik 

paliwa. 

7. Miejscem dostawy oleju napędowego będzie: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary - przenośne urządzenie 

dozujące do oleju napędowego o pojemności 5000 litrów, które jest umieszczone na terenie zakładu. 

Dostawca powinien zagwarantować ciągłość dostawy paliw. Dostarczany olej napędowy powinien 

spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty/certyfikaty, w tym 

powinien spełniać wymagania norm europejskich dotyczące zanieczyszczeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem siarki.  

8. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie dokumentu wydania paliwa, załączonego przez 

Wykonawcę do każdej jednostkowej dostawy (przy odbiorze na stacji Wykonawcy na podstawie 

wystawionej faktury VAT). Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie 

w szczególności następujące informacje: 

1) datę wydania dokumentu, 

2) miejsce nalewania paliwa, 

3) temperaturę nalewania,  

4) ilość wlanego paliwa wyrażona w m
3
 

5) numer rejestracyjny pojazdu.  

6) informację o zawartość siarki w paliwie w mg/kg 

do powyższego dokumentu przy każdej dostawie paliwa Wykonawca dołączy aktualny wydruk ze strony 

internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych http://www.paliwa.pl/  z dnia dostawy 

9. Cena każdej z dostaw zrealizowanych na podstawie zamówienia jednostkowego ustalana będzie jako 

iloczyn ilości dostarczonego oleju napędowego (m
3
), podanej na dokumencie wydania paliwa i ceny 

jednostkowej, ustalonej w sposób, o którym mowa w § 5. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli zamawianego oleju napędowego pod 

względem jakości i ilości; autocysterna, o której mowa w ust. 6 ważona będzie na wadze wjazdowej  

tj. przy wjeździe i wyjeździe, zakładu odpadów utylizacyjnego  prowadzonego przez Zamawiającego. 

IV. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania opisanych w §3 zasad dokonywania zamówień jednostkowych. 

2. Przeprowadzania  odbiorów dostaw jednostkowych w sposób opisany w § 3, 

http://www.paliwa.pl/
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3. Dokonywania płatności zgodnie z postanowieniami § 5 ust 5  niniejszej umowy. 

V. CENA 

§ 5 

1. Zgodnie z ofertą – załącznikiem nr 2 do umowy – złożoną przez Wykonawcę w dniu 

…………………………... cena (wartość brutto) za wykonanie niniejszej umowy w całości nie 

przekroczy  kwoty ……………..zł (słownie: ……………………………………… złotych). 

2. W trakcie realizacji umowy cenę jednostkową netto, o której mowa w § 3 ust. 10 umowy, stanowi 

iloczyn ilości (m3) dostarczanego oleju napędowego w danej dostawie oraz ceny netto za 1 m
3
oleju 

napędowego, podanej w dniu dostawy wg poniższego wzoru:  

Cj= (ChO + ChL)/2 * W 

gdzie: 

Cj -  cena netto za 1 m
3
 dostarczonego ON w dniu dostawy, 

ChO - cena hurtowa netto za 1 m
3
 ON oferowanego przez firmę ORLEN, podana w dniu dostawy 

na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: http://www.paliwa.pl/, 

ChL- cena hurtowa netto za 1 m
3
 ON oferowanego przez firmę LOTOS, podana w dniu dostawy 

na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: http://www.paliwa.pl/, 

W – współczynnik korygujący w wysokości ......... podany w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. Do ceny dostawy jednostkowej netto, obliczonej w sposób opisany w ust.2 oraz §3 ust. 10 dodany 

zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  

4. Koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w transporcie są składnikiem ceny paliwa. 

5. Zapłata będzie następowała po  dokonaniu każdej dostawy jednostkowej, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w treści faktury. Ustala się  30 dniowy termin płatności, liczony od  dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego.   

6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. W związku z tym zostały im nadane 

następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiającemu: 928-201-06-39 

2) Wykonawcy: ..................................... 

 

VI. PRZEDSTAWICIELE STRON 

§6 

1. Wykonawca wyznacza jako swego przedstawiciela do wykonywania niniejszej umowy:  

..................................................................... tel. ……………………………… 

2.    Zamawiający wyznacza jako swego przedstawiciela do wykonywania niniejszej umowy:   

……………………… - tel. …………………………… 

3.    Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) nie wymaga zmiany umowy, 

http://www.paliwa.pl/
http://www.paliwa.pl/
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2) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. 

 

VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 7 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

VII. POWIADOMIENIA 

§ 8 

1. Z zastrzeżeniem §3 ust.2, wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim 

i wysyłane będą pocztą lub e-mailem na następujące adresy: 

 dla Zamawiającego: 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

 68-200 Żary 

 Marszów 50A 

 tel. +48 68 479 46 26 

 e-mail: zzo@marszow.pl 

 dla Wykonawcy: 

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

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

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

 tel. ………………………………… 

 e-mail: …………………………….. 

 E-mail i nr tel. dla składania zamówień jednostkowych:………………………………… 

2.  Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od zmiany, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery 

podane w ust.1, będą skuteczne. 

 

VIII.  KARY 

§ 9 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zamówienia jednostkowego Zamawiającego w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 4 wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

(jeden procent) ceny jednostkowego zamówienia ustalonej zgodnie z § 3 ust 11 za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy olej napędowy posiadający wady lub braki, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt. 4, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

(dziesięć procent) wartości netto jednostkowego zamówienia. 

mailto:zzo@marszow.pl
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3. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn jakie wystąpiły po stronie Wykonawcy, zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 %  wartości opisanej w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 %  wartości opisanej w § 5 ust. 1. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10 

1. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. (z możliwością 

wykorzystania 190 m
3
 oraz wartości zamówienia w całości) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniami jednostkowymi w trakcie obowiązywania 

umowy pełnej ilości opisanej w §1 ust.1, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie 

o wykonanie umowy w całości ani roszczenie odszkodowawcze, których niniejszym się zrzeka. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani kary umowne ale jedynie wynagrodzenie za wykonanie 

umowy do czasu odstąpienia od niej. 

4. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ........................... r.  

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one 

być zgodne  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019  r., 

poz.1843z późń.zm.) i są one możliwe w zakresie: 

a)  zmiany obowiązującej stawki VAT (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia): 

 jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

 jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 

b) wystąpienie siły wyższej (zmiana ta może wpłynąć na termin wykonania zamówienia, ale nie 

wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy); 

Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na które strona nie ma wpływu i przeciw 

której strona nie mogła zabezpieczyć się w racjonalny sposób przed zawarciem umowy, w  tym m.in.: 
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1) opóźnienia spowodowane przez władze, 

2) wojnę, wypowiedziane bądź niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania 

nieprzyjaciół zewnętrznych, 

3) bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy 

4) wojnę domową 

5) zamieszki, rozruchy, niepokoje lub strajki .  

6) katastrofy żywiołowe, m.in.: takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe 

ulewy, długotrwałe opady śniegu. 

c) zmiany adresu Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania 

zamówienia oraz nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy). 

d) przedłużenie terminu wykonania zamówienia do momentu wykorzystania w całości ilości 

dostaw lub kwoty z oferty (zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy). 

e) zmiany: 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177 ze zmian.); - zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast 

spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian.  

 

3. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 

 

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


