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I.

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Pełna nazwa zamawiającego:
Zamawiający:
EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
REGON: 281449015
NIP: 571-171-25-59
e-mail: ekotrans13@wp.pl URL: http://eko-trans.info.pl/
Numer telefonu: 23 697 78 86,

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity, dalej
„ustawą P.z.p.“), a także wydanych na podstawie tej ustawy Rozporządzeń
wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
a. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477)
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017
roku poz. 2479)
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 – 46 ustawy P.z.p.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy P.z.p.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju
napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy
PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 09134100-8 – Olej napędowy – do zbiornika
paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie
w ilości około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku.
2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia
1) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie)
zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających Polskiej Normie PN-EN
590, Olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
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Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680)
2) Na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot
zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa,
w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy
wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer
rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku
cysterny,
3) Dostawy obywać się będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy
będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów własnych Zamawiającego.
4) Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu
załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym).
5) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika paliwa oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez
Zamawiającego.
6) Wydruk ze strony internetowej producenta paliwa będzie udokumentowaniem ceny
obowiązującej na dzień dostawy paliwa. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę
28.11.2019r.
7) Zamawiający, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenie ogólnej ilości
i wartości dostaw maksymalnie o 30% łącznej ilości określonej w pkt. III.1.1. Wykonawcy
nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia (Prawo opcji).
8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację wynikającą z ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz.U. z 2017, poz. 708)
9) Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po
każdej dostawie. Faktura musi zawierać: datę dostawy, rodzaj i ilość dostarczonego paliwa,
cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa, komunikat cenowy producenta o zmianie ceny
obowiązującej w dniu dostawy. Termin płatności do 21 dni.
10) Podstawą ustalenia przez Wykonawcę aktualnej ceny oleju napędowego będzie cena
jednostkowa netto Producenta oleju napędowego zmieniona o procentowy wskaźnik
wyliczony pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną Producenta na dzień
złożenia oferty wyrażony w procentach. Wskaźnik procentowy jest stały przez cały czas
trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego, został wyliczony
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1
SIWZ.,
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12) Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień
kod CPV - Olej napędowy – CPV – 09134100-8
13) Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom:
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
14) Wymagania stawiane wykonawcy:
14.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
14.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
14.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
14.4 Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę telefonów kontaktowych
i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.
14.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
16. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający
nie będzie prowadził rozliczeń w innych walutach niż PLN.
17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb
Zamawiającego na olej napędowy stanowiący przedmiot zamówienia, po każdorazowym
złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie do
24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający decyduje o terminie
i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika paliwa przez okres obowiązywania
zawartej umowy.
2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną
w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa,
w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 541
ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu
paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony
w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika
magazynowego.
3) Dostawy będą realizowane w litrach po przeliczania ilości oleju napędowego do
temperatury + 15 ºC.
4) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.
5) Załadunek zbiornika paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika
Zamawiającego.
6). Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat.
Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT.
4

EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

7). Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do
zbiornika paliwa Zamawiającego olej napędowy.
8). Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany
przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem MF
w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku
krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć
cenę.
Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na
podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen
jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen.
Podstawą ustalenia przez Wykonawcę aktualnej ceny oleju napędowego będzie cena
jednostkowa netto Producenta oleju napędowego zmieniona o procentowy wskaźnik
wyliczony pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną Producenta na dzień
złożenia oferty wyrażony w procentach. Wskaźnik procentowy jest stały przez cały czas
trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego, zostanie
wyliczony przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik
nr 1 SIWZ.
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
a)
Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego
oświadczenie, że przy realizacji usługi będą zatrudnione przez Wykonawcę̨ lub
podwykonawcę̨ osoby na podstawie umowy o pracę, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników
osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy
z winy Wykonawcy. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedłoży zamawiającemu
oświadczenie, że podczas realizacji usługi zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę.
(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się̨ do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę̨, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.)
b)
Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji
umowy, w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, przedłożyć Zamawiającemu dowody
zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w liście wykonujących czynności
wskazane w pkt.3.1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
c)
Każdorazowa zmiana listy osób nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korektę listy osób do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego
w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia zmiany).
d)
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w liście osób. Osoby oddelegowane
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przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiającego oraz złożyć oświadczenie, że są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
prace na terenie prac bądź odmowy złożenia oświadczenia Zamawiający wzywa Wykonawcę
do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego
dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska lub odmówiły złożenia oświadczenia
podczas kontroli Zamawiającego.
e)
Niewykonanie obowiązku wskazanego w pkt. 4. skutkować będzie sankcjami
wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 SIWZ.
IV. Zamówienia częściowe.
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy
zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego.
VI. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej, zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu, wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
P.z.p.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.
VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było realizowane sukcesywnie w sposób
ciągły, w ilości około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku
do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o. , 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
w okresie 1.01.2020r. do 31.12.2020r.
W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, zwłaszcza polegającego
na opóźnieniu tankowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,10% wartości umowy brutto za każde opóźnienie.
Miejsce wykonania Zamówienia:
Wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiornika
paliwa znajdującego się: EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa
61/10. Jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego wynosi do 5000 l
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy P.z.p.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności, o którym mowa w pkt VIII.2.1. lit. a) SIWZ, jeśli wykaże, że:
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż posiada koncesję na obrót paliwami
ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –
(Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) ważną w całym okresie obowiązywania umowy.
3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt VIII.2.1. lit. b) – wymaga jedynie stosownego oświadczenia
3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt VIII.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże/przedłoży:
7
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a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia 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 poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3.4. 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
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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.
3.6. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 ustawy P.z.p.
3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w VIII. 3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt VIII.3.2. oraz VIII.3.3. SIWZ.
3.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2. SIWZ
3.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.
IX.2. SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p.
4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.
5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p
Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
IX. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1 W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani są
złożyć następujące dokumenty:
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1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w formie załącznika
nr 2 SIWZ)
1.2. W zakresie posiadania przez Wykonawcę stosownych kompetencji lub uprawnień przy
wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą
stosowne dokumenty potwierdzające:
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”;
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –
(Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) ważną przez cały okres trwania umowy.
1.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały
wykonane należycie – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na dostawę oleju napędowego do odbiorcy
w ilości min. 4000 litrów okresie 1 roku w każdym z przedstawionych dowodów.
Dowodami że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie są minimum 2
poświadczenia.
W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać
wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez
nich usług.
1.4. Wykaz osób, w którym wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie
usług:
- minimum 1 osobą, wraz z informacjami na temat jej doświadczenia, niezbędnego do
wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. osobą na stanowisku koordynatora posiadającą
minimum roczne doświadczenie w koordynowaniu usługami związanymi z dystrybucją
i transportem paliw płynnych – Załącznik nr 8 do S.I.W.Z.

10

EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2 Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających
niepodleganie wykluczeniu z postępowania:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 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;
3. 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,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
4. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w formie załącznika nr 2 SIWZ)
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy P.z.p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy P.z.p. 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 o przynależności lub braku przynależności do
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tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2. ppkt 1-3 SIWZ.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt IX.2
ppkt 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p.
UWAGA:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca ma obowiązek
złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu
z postępowania dotyczących tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów ma obowiązek
złożenia wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy P.z.p. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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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, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt IX.3 lit. a, b, SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione
warunki.
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W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio w pkt IX SIWZ, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się do bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia
mu umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
niniejszego zamówienia.
XI. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
11.1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom, Zamawiający żąda
dokumentów:
Na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia,
Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności
świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez
magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny
cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”;
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne –
(Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) ważną przez cały okres trwania umowy.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały
wykonane należycie – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na dostawę oleju napędowego do odbiorcy
w ilości min. 4000 litrów okresie 1 roku w każdym z przedstawionych dowodów.
Dowodami że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie są minimum 2
poświadczenia.
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11.2. Inne dokumenty (jeśli dotyczy):
- informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p.- obowiązek podatkowy
u Zamawiającego, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ
- pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego
pełnomocnika
- w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum)
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XII. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
2. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt XII.1. SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi
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.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o
informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących
zadania
publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn zm.).
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
może wzywać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń,
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
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wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których
mowa w pkt XI.3. SIWZ) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu
ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126) - dalej zwanego „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”,
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.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu) i pkt 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt
IX.3. SIWZ) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 P.z.p., Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy P.z.p, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt XII.8. SIWZ zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt XII SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt XII.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
18. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
XIII. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 ustawy P.z.p.) nie
wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.
XIV. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 ustawy P.z.p.) nie
wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust . 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
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Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
XVII. Przygotowanie oferty:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą
techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby
ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe i/lub alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Każdą stronę oferty podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do ww. czynności prawnej winno wynikać z załączonych do
oferty dokumentów. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich
przypadkowe rozłączenie bez naruszenia integralności oferty oraz ponumerowane.
Jeżeli Wykonawca nie zadba o integralność swojej oferty ponosi w tym zakresie wyłączną
odpowiedzialność.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty,
bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się również
pełnomocnictwo.
6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
7. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń, zaświadczeń,
certyfikatów itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest
przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną
osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
9. Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.
Ceny winny być wpisane przez Wykonawców do "formularza ofertowego"
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 SIWZ.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty.
11. Na mocy swoich uprawnień wynikających z art. 17 ustawy P.z.p., Zamawiający
postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne
dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców
jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną,
faksu lub e-mail (adres: ekotrans13@wp.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej
zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia oraz innych informacji, w formie e-mail lub w formie faksu.
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12. W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. uprzedzamy wszystkich
Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia
pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez
złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –
(Dz. U. 2019 poz. 1010 ze zm.) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać
Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacje nie będą ujawniane, jeżeli
Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert,
oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy P.z.p.
Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertą winno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
OFERTA:
„Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10 – oferta przetargowa – nie otwierać przed
dniem 06.12.2019r.”
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
XVIII. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku
badania i oceny ofert:
1)
Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Uzupełnione dokumenty i oświadczenia
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Nie uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww.
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wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a
ustawy P.z.p.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
- spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
- spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w ofercie,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienie nie zgłosił się na
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydaje 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:
5.1) 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 ustalonego na podstawie
art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177, z późn. zm)
5.2) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
5.3) wynikającym z przepisów praw ochrony środowiska
5.4) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
6) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
7) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących pomiędzy wykonawcami, w celu
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ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Nie złożenie wyjaśnień
spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
XIX. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać :
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ,
3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
Pozostałe dokumenty wymienione w pkt IX. niniejszej S.I.W.Z. Wykonawca winien złożyć
na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ wykonawca przekazuje
zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia.
XX. Wprowadzanie zmian do oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno
zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być
dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone w ww.
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
XXI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego.
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.
zm.),), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ekotrans13@wp.pl
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Janusz Grześ , tel. +48 23 697 78 86,
Strona internetowa: www.eko-trans.info.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
XXII. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem pkt 2
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej
www.eko-trans.info.pl
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
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XXIII. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej www.eko-trans.info.pl
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy
P.z.p.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.eko-trans.info.pl
XXIV. Miejsce oraz termin składania, tryb otwarcia ofert.
1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Zakup wraz z dostawą oleju
napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo
ul. Przemysłowa 61/10 – oferta przetargowa – nie otwierać przed dniem 06.12.2019r.”
opatrzone pieczątką Wykonawcy należy złożyć u Zamawiającego tj. EKO – TRANS
Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10, pok. nr 9 – sekretariat. – do godz.
11:00 w dniu 06.12.2019 r.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 roku o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego tj. 13 -200 Działdowo ul. Przemysłowa 61, sala konferencyjna, pok. nr 1.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
podpisania umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst
jednolity).
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający
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sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich
otwarcia).
6. W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
P.z.p.
7. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona
numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia,
a Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej
złożenia.
8. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XXV. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przez upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
XXVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, opis sposobu obliczenia ceny.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.
1
2

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana
w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
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zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cena może być tylko
jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena
nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz przy 1 dostawie.
Przy kolejnych dostawach obwiązywać będzie cena na dzień dostawy.
3

4

5

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. (Do wyliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia
przedstawioną w Formularzu ofertowym przyjąć cenę producenta z dnia
28.11.2019r.).
Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku
zmiany cen u Producenta zaopatrującego wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do
jej wzrostu lub spadku
Wykonawca przy dostawie danej partii przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
w formie pisemnej przedstawić Zamawiającemu zmianę ceny (wzrost lub obniżkę)
obowiązujące u Producenta w danym dniu dostawy, dołączyć powinien komunikat
cenowy Producenta.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:
Kryterium CENA

- 100 %

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą całkowitą cenę netto za wykonanie zamówienia („Cena”), natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym
wzorem:
P = ( Cn / Cob ) x 100
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę
Cn – najniższa zaoferowana Cena,
Cob – Cena zaoferowana w ofercie badanej
1. Oferta oceniana będzie pod względem:
1) Formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja).
2) Merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi wyżej
kryteriami.
XXVII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy P.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a/ zostanie zawarta w formie pisemnej;
b/ mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
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c/ jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
d/ zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
e/ jest zawarta na okres wskazany w pkt. VII niniejszej SIWZ i zgodnie ze wzorem umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
f/ jest nieważna:
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy P.z.p.,
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są pkt XXIX niniejszej SIWZ.

XXVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje drogą elektroniczną i za
pośrednictwem poczty wszystkich wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, - oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej
www.eko-trans.info.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
drogą elektroniczną i odrębnym pismem.
5. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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6. Zamawiający może zawrzeć
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2

umowę

przed

upływem

powyższych

terminów,

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy PZP
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy P.z.p.
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zamieści ogłoszenie o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XXIX. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takich zmian
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi poniżej:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach:
a. w zakresie przedmiotu zamówienia, których nie dało się przewidzieć w chwili
podpisania umowy, a w szczególności: a) w sytuacji pojawienia się na rynku nowych
rozwiązań technologicznych i materiałowych b) zmiana terminów wykonania dostaw,
zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca
b. w zakresie zmniejszenie wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu
dostaw lub w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku
ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie
wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT.
Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie
nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.
c. w zakresie terminów realizacji - w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który
została zawarta umowa nie wykorzystana została cała wartość umowy netto. W takim
wypadku Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu
obowiązywania umowy o kolejny czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy,
a Wykonawca wyraża na to zgodę
d. w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia do 30% dostaw
e. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę
(osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części
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(podwykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy
będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń
f. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie
z art. 144 Prawo Zamówień Publicznych.
Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
XXX. Pytania.
W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo
do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art.
38 ust. 1, 1a i 1b ustawy P.z.p.
XXXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami P.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
alko kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie P.z.p. albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.
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W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g P.z.p.
XXXII. Postanowienia końcowe
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2) Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3) Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego
- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
- Udostępnianie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy – urzędowania
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4) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy P.z.p., Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U . z 2016 r. poz. 1128 z póz. zm.) oraz Kodeks
Cywilny.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
P.z.p. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity)

XX. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zmianie ceny
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace
9. Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zatwierdził dnia 28.11.2019r. ……………………………………
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ZP.1.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu/faksu
Numer REGON:
Numer NIP:

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

Dane dotyczące zamawiającego:
Nazwa (firma)
EKO – TRANS Sp. z o.o.
REGON: 281449015
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 61/10
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Państwo:
Działdowo
13-200
Polska
Tel. 23 697 78 86

Województwo:
Warmińsko - Mazurskie
e-mail: www.eko-trans.info.pl

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr ZP.1.2019 na „zakup
wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS
Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości około 3500
litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku”
oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy dostawę oleju napędowego w ilości 86.000 litrów zgodne ze S.I.W.Z. za
następujące ceny jednostkowe netto:
Rodzaj
paliwa

1
Olej
Napędowy
ON

Planowana
ilość w
J.m. okresie do
31.12.2020r.
l/rok
2

3

litr

86 000

Cena
cena
Procentowy wskaźnik pomiędzy
Producenta
jednostkowa
ceną zaoferowaną przez
jedn. netto
Wykonawcy Wykonawcą a ceną Producenta
zł/l na dzień
netto zł/l
na dzień złożenia oferty (%) *
28.11.2019r.
4

5

6=(5/4)

Cena ofertowa
w zł netto

7=(3x5)
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*

Procentowy wskaźnik pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną
Producenta na dzień złożenia oferty wyrażony w procentach jest stały przez cały czas
trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego (oznaczony z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi .............................................. złotych (netto)
słownie: ............................................................................................................. złotych (netto)
podatek VAT (23%) ………………………………………………………….. złotych
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi ………………………....złotych (brutto)
słownie: ........................................................................................................... złotych (brutto)
Zobowiązuję się zastosować procentowy wyliczony wskaźnik pomiędzy ceną
zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną Producenta na dzień złożenia oferty w wysokości:
……………. wyrażony w procentach do ustalenia każdorazowo ceny dostarczanego
oleju napędowego. Wskaźnik procentowy jest stały przez cały czas trwania umowy i jest
podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego
Cena brutto podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia
określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku
zmiany cen u Producenta zaopatrującego Wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do
jej wzrostu lub spadku
3. Wykonawca przy dostawie danej partii przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
w formie pisemnej przedstawić Zamawiającemu zmianę ceny (wzrost lub obniżkę)
obowiązujące u Producenta w danym dniu dostawy, dołączyć powinien komunikat
cenowy Producenta.
Oświadczam, że:
1.

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Termin płatności: do 21 dni od daty dostarczenia danej części zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy
/wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019r. poz. 1843) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1.
2.
3.
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7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
7. Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
................................................................................
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.

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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ZP.1.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielania zamówienia
publicznego
Zamawiający
EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Wykonawca
Pełna nazwa/ firma :

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

Adres:

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

NIP:

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

Reprezentowany przez .............................................................................
Telefon:

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

e-mail:

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

I.
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P.z.p.)
1.1 DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „zakup wraz dostawą 86.000
litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10, sukcesywnie w ilości około 3500 litrów dwa
razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy PZP.
2.

[Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)
[Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy PZP)
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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) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 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 P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w
niniejszym postępowaniu, tj. ...........................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)
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1.1.1

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 ..............................
.......................................
(podpis)

II.

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)
a) DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup wraz
dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS
Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości około 3500
litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku” oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ............................................................................................... (wskazać dokument, w którym
określone zostały warunki udziału w postępowaniu).

............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNCYH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w ........................................................................................
(wskazać dokument, w którym określone zostały warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ...........................................................................................
................................................................................................................................................,
w następujących zakresie : ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................(miejscowość), dnia ..............................
.......................................
(podpis)
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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 ..............................
.......................................
(podpis)
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ZP.1.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – teks jednolity), pod nazwą:

„zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO
– TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości
około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku”
CPV – 09134100-8
Oświadczam, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej
co wykonawca: ……………………………………………….…………… (nazwa i adres), który we
wskazanym wyżej postępowaniu również złożył ofertę.
(*) niepotrzebne skreślić
Uwaga!
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.

………………………………… dnia ………………… r.

………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu
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ZP.1.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Lp.

Imię i nazwisko

Data .....................

Zakres
odpowiedzialności

Inne

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

39

EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

ZP.1.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr.................................
Na zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa
EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości
około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku

Zawarta w dniu ............................ w Działdowie pomiędzy :
EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10, NIP 571-171-25-59
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowany przez:
1. Jarosław Dwórznik – Prezes Zarządu
a
firmą ........................................ z siedzibą w ........................ przy ul………………
.......................................... NIP ...................................... REGON......................................
zwanym
dalej
Wykonawcą
działającym
na
podstawie
wpisu
do
..............................................................reprezentowaną przez ....................................................
została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy, w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 – teks jednolity) na
realizację przedmiotu zamówienia:
Na zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa
EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości
około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej umowy strony zobowiązują się:
1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać olej napędowy odpowiadający
wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej.
Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z przedstawioną ofertą dostarczyć olej napędowy do
zbiornika paliwa w ilości do 86.000 litrów sukcesywnie w ilości około 3500 litrów dwa razy
w miesiącu w okresie od 1.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., a Zamawiający zobowiązuje się
udostępnić zbiornik paliwa znajdujący się na terenie EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200
Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 celem umożliwienia dostawy oleju napędowego przez
Wykonawcę.
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2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu oleju napędowego ON
zgodnego z normą N-EN 590 w szacunkowej ilości 86 000 dm3
3. Wskazane powyżej paliwo sprzedawane Zamawiającemu, odpowiadać musi wymaganiom
jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680)
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości
i wartości dostaw maksymalnie o 30% łącznej ich ilości określonej w pkt 2 i wartości
określonej w §3. Zamawiający może dowolnie zmienić ilość zamówionego oleju napędowego
poniżej 7000 litrów miesięcznie i częstotliwość dostaw w zależności od potrzeb. Wykonawcy
nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia. (Prawo opcji)
5. Na wniosek Zamawiającego do każdej dostawy paliwa, Wykonawca dostarczy dokument
dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub
potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający
datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko
kierowcy dokonującego załadunku cysterny. W przypadku stwierdzenia wady po odbiorze
towaru Sprzedawca zobowiązany jest naprawić szkodę powstałą w wyniku zastosowania
towaru złej jakości i dostarczyć towar wolny od wad.
6. Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu
załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). Jednorazowa ilość dostarczanego
oleju napędowego wynosi do 5000 l.
7. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika paliwa oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb
Zamawiającego na olej napędowy stanowiący przedmiot zamówienia, po każdorazowym
złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie do
24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający decyduje o terminie
i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika paliwa przez okres obowiązywania
zawartej umowy.
9. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego auto cysterną wyposażoną
w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa,
w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 541
ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu
paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony
w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika
magazynowego.
10. Zamawiający zapewni organizację w celu realizacji przez Wykonawcę bezpiecznych
dostaw oleju napędowego wraz z przepompowaniem go do zbiornika paliwa znajdującego się
na terenie siedziby Zamawiającego.
11. Zamawiający ustala iż dostawy oleju napędowego mogą być realizowane tylko
i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.
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12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację wynikającą z ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz.U. z 2017, poz. 708)
§2
1. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku
stwierdzenia, że olej napędowy nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących
parametrów jakościowych i ilościowych. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że olej napędowy nie spełnia powszechnie ustalonych
i obowiązujących parametrów jakościowych i ilościowych. Zamawiający może odstąpić od
umowy przez cały okres wykonywania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia iż olej napędowy nie odpowiada wymaganiom jakościowym
zgodnie z obowiązującymi normami, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań
laboratoryjnych paliwa na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady,
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na niewadliwy
i naprawy skutków tych wad.
§3
1. Podstawą ustalenia przez Wykonawcę aktualnej ceny oleju napędowego będzie cena
jednostkowa netto Producenta oleju napędowego zmieniona o procentowy wskaźnik
wyliczony pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną Producenta na dzień
złożenia oferty wyrażony w procentach. Wskaźnik procentowy jest stały przez cały czas
trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego, został wyliczony
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ.
Ze względu na częste i nie dające się przewidzieć zmiany cen paliw Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany cen paliw w czasie trwania umowy stosownie do zmian cen u producenta.
2. Cena u producenta na dzień 28.11.2019.r. wynosi ................................... zł netto/l.
opublikowana na stronie internetowej ..................................................., Cena Wykonawcy na
dzień składania ofert zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 SIWZ)
wynosi …………………. zł netto/l. Korelacja procentowa ceny Wykonawcy i Producenta
pozostanie stała przez cały czas trwania umowy i jest ona podstawą do ustalenia ceny w dniu
dostawy oleju napędowego.
3. Procentowy wskaźnik pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną
Producenta na dzień złożenia oferty wyrażony w procentach wynosi ……………
(oznaczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – jest stały przez cały czas
trwania umowy i jest podstawą ustalenia aktualnej ceny oleju napędowego.
4. Wykonawca dostarczający olej napędowy ma obowiązek dostarczyć każdorazowo
Zamawiającemu bez wezwania informację o cenie producenta oleju napędowego
obowiązującej w dniu zakupu oleju napędowego przez Zamawiającego.
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5. Wartość całego zamówienia wynosi:
- kwota netto - …………… zł (słownie:…..........................................................................),
- należny podatek VAT…..% - .................. zł (słownie: ......................................................),
- kwota brutto- ................ zł(słownie: ……………………................................................).
6. Wykonawca za prowadzenie bezgotówkowej sprzedaży towarów nie może pobierać od
Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, prowizji lub innych należności. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy jedynie za zakupione paliwa.
7. Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym
dostawy do Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają, że zapłata za olej napędowy realizowana będzie w formie
bezgotówkowej.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przelewem na wskazane konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni,
licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1.

2.

3.

4.

§7
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca
naliczy odsetki w wysokości ustawowej, liczone od nieopłaconej wartości, za każdy dzień
zwłoki.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, zwłaszcza polegającego na
opóźnieniu tankowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,10% wartości umowy brutto za każde opóźnienie.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary
umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej wierzytelności należnej
mu od Wykonawcy.
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5. Niezależnie od kar umownych określonych w § 7 Zamawiający zastrzega możliwość
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar
umownych.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należytego z tytułu wykonania części umowy.
2. W sytuacji, gdy szacunkowa wartość realizacji zamówienia w okresie realizacji umowy
przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo
ograniczenia dostaw. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać należnego
wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostaw.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy za uprzednim 7-dniowym uprzedzeniem, bez obowiązku wyznaczania terminu
dodatkowego.
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji
zamówienia, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy, a których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r, poz. 1040 z późn.zm.).
2. Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego
oświadczenie, że przy realizacji usługi będą zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę
(dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób
(pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione
na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu
usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usługi
zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę.
3. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji
umowy, w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, przedłożyć Zamawiającemu dowody
zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w liście wykonujących czynności
wskazane w §1 ust.1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
4. Każdorazowa zmiana listy osób, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie
wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób do wykonywania
zamówienia do wiadomości Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia
zmiany).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w liście osób. Osoby oddelegowane
przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej
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przez Zamawiającego oraz złożyć oświadczenie, że są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
prace na miejscu wykonywania zamówienia bądź odmowy złożenia oświadczenia
Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia
pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia
i nazwiska lub odmówiły złożenia oświadczenia podczas kontroli Zamawiającego.
6. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w § 9 ust. 1 wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 500 zł netto w każdym przypadku ujawnienia osoby
zatrudnionej w innej formie niż umowa o prace bądź odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na miejscu wykonywania
zamówienia bądź odmowy złożenia oświadczenia o których mowa w § 9 ust. 5.
§10
Osoby upoważnione do kontaktów
1. Ze strony zamawiającego wykonanie zmówienia koordynować będzie: Peć Monika
tel. +48 23 697 78 86 e-mail: ekotrans13@wp.pl
2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zmówienia koordynować będzie:
….......................................
tel. +48 __________________
§11
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ,
ustawa Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny, a także inne powołane
przepisy szczególne prawa polskiego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zgodnie z art.144 Prawo
Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach:
a. w zakresie przedmiotu zamówienia, których nie dało się przewidzieć w chwili
podpisania umowy, a w szczególności: a) w sytuacji pojawienia się na rynku nowych
rozwiązań technologicznych i materiałowych b) zmiana terminów wykonania dostaw,
zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca
b. w zakresie zmniejszenie wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu
dostaw lub w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku
ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie
wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT.
Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie
nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.
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c. w zakresie terminów realizacji - w sytuacji gdy pomimo upływu terminu na który
została zawarta umowa nie wykorzystana została cała wartość umowy netto. W takim
wypadku Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o przedłużenie terminu
obowiązywania umowy o kolejny czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy,
a Wykonawca wyraża na to zgodę
d. w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia do 30% dostaw
e. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę
(osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części
(podwykonawcy). Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy
będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń
f. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie
z art. 144 Prawo Zamówień Publicznych.
Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
§12
Osoby podpisujące umowę zgodnie oświadczają, iż są upoważnione do zawierania umów
w imieniu stron, którą reprezentują.
§ 13
Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki, załącznikami do niniejszej
umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) formularz oferty wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ .
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZP.1.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o zmianie ceny

Oświadczamy, że cena jednostkowa 1 litra oleju napędowego będzie podlegała
zmianom tylko w przypadku zmiany ceny oleju napędowego u producenta, wyłącznie
o wskaźnik procentowej zwyżki lub obniżki ceny oleju napędowego, lub innych nie zależnych
od oferenta składników oferowanej ceny.

...................................................
Miejscowość, data

...................................
podpis
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ZP.1.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKONAWCA:
……………………………………
ZAMAWIAJĄCY:
EKO – TRANS Sp. z o.o. 13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019r poz. 1843 – teks jednolity) Wykonawca informuje, że wybór
oferty:

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w
odniesieniu
do
następujących
towarów
lub
usług:
………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………..,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość
towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
................................................ zł netto;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
(postawić znak „X” przy właściwym wyborze).
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności
jak:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do podpisania oferty)
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ZP.1.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKONAWCA:

……………………………………
ZAMAWIAJĄCY:
EKO – TRANS Sp. z o.o. 13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Składając ofertę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n.:
Na zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa
EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości
około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku
oświadczam, że wskazane poniżej osoby przewidziane do realizacji zamówienia są
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę
Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko
pracownika

Doświadczenie
w koordynowaniu usług
związanych
z transportem i dystrybucją paliw
płynnych
(podać w pełnych latach)

Podstawa dysponowania
pracownikiem
(pracownik
wykonawcy/pracownik
podmiotu trzeciego)

1.

2.

3.

4.

5.

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
** Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania , np..: „zasoby własne”, albo „pisemne
zobowiązanie”. Z dokumentów powinno wyraźnie wynikać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, zakres i okres udziału podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami SIWZ dysponuję koordynatorem, zatrudnionym
na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy, pobierającymi wynagrodzenie za
pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do podpisania oferty)
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ZP.1.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Przetarg nieograniczony na:
„Na zakup wraz dostawą 86.000 litrów oleju napędowego do zbiornika paliwa
EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10 sukcesywnie w ilości
około 3500 litrów dwa razy w miesiącu przez okres 12 miesięcy 2020 roku”

ZAMAWIAJĄCY:
EKO – TRANS Sp. z o.o.,
13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10

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 danych osobowych jest:
EKO – TRANS Sp. z o.o.,
13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61/10
2) inspektorem ochrony danych osobowych w EKO – TRANS Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul.
Przemysłowa
61/10
jest
Pan
Mateusz
Śniegocki,
kontakt:
e-mail:
mateusz.sniegocki.iod@gmail.com, tel. 509-930-001
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
referencyjny ZP.01.2019 na: „zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika
paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10” odbiorcami
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. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa P.z.p.”;
3) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., 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;
4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
50

EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika paliwa EKO – TRANS Sp. z o.o.
13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

5) w odniesieniu do danych osobowych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawcy przysługuje prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Jego dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO 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, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. C RODO
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