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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 

w trybie:  Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO 

 

na  

dostawę paliwa (oleju napędowego) do pojazdów zamawiającego  
 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Dostawy 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

„Gminny Zakład Usług Komunalnych 

Kolbudy Sp. z o.o.” 

83-050 Kolbudy 

ul. Przemysłowa 4 

NIP 604-019-12-51 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986), 

zwana dalej „ustawą”. 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

Załączniki : 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. wzór oświadczenia wykonawcy  

3. wzór oświadczenia o przynależności kapitałowej 

4. Wzór umowy 

 



 

2 

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego (ON) 

do pojazdów samochodowych Zamawiającego. 

2. Nazwy i kody Wspólnego słownika zamówień (CPV): 

     09134100-8 Olej napędowy 

3. Dostawy będą się odbywały poprzez dokonywanie sukcesywnych zakupów paliwa na stacji 

(stacjach) paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do 

zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego. 

4. Szacowaną ilość paliwa zamawianą w ramach niniejszego zamówienia określa się na 38 514 

litrów.  

Wskazana szacunkowa ilość paliwa stanowi wielkość do kalkulacji cenowej oferty. Ostateczna 

ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i 

bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od zapotrzebowania zakupiona ilość paliwa 

może wzrosnąć o 20 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w 

czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. 

5. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego 

przez producenta, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna stacja paliw dedykowana do realizacji 

przedmiotowego zamówienia („stacja nr 1”) znajdowała się w odległości nie dalej niż 10 km od 

siedziby Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego, 83-

050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4, do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach 

publicznych. Odległość mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie 

internetowej: https://www.google.pl/maps. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do zaopatrywania się w paliwo na stacjach paliwowych 

Wykonawcy, wskazanych w formularzu oferty. Zamawiający wymaga posiadania przez 

Wykonawcę co najmniej jednej stacji paliw. Stacja wskazana w ofercie jako stacja nr 1 musi być 

czynna co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00-22.00. Jeżeli pojazd 

Zamawiającego nie będzie w stanie pobrać paliwa na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach paliwowych 

Wykonawcy, korzystając z systemu rozliczenia bezgotówkowego. 

9. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw 

Wykonawcy (wskazanej w ofercie), w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez 

Wykonawcę w ofercie opust cenowy (jeżeli Wykonawca zaoferuje opust). 

10. Dostawy paliw realizowane na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy rozliczane będą w 

systemie bezgotówkowym. Wystawianie faktur odbywać się będzie na koniec okresu 

rozliczeniowego, w którym były dokonywane zakupy paliwa. Okres rozliczeniowy wnosi 14 dni.   

Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa 

dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego z podaniem co najmniej: 

1) Nazwy, siedziby, nr NIP Zamawiającego; 

2) wyszczególnienie tankowanego pojazdu; 

3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu ; 

4) datę tankowania; 

5) ilość pobranego paliwa; 

6) rodzaj paliwa; 

7) wartość transakcji; 
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8) obowiązującą w momencie tankowania cenę paliwa. 

9) Naliczony stały opust (jeśli dotyczy) 

Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu 

ewidencjonowania zakupów (np.: karta paliwowa, asygnata lub inne) z zastrzeżeniem, iż 

rozwiązanie takie musi zapewniać uzyskanie co najmniej powyżej wskazanych informacji oraz 

nie może generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca przyjmie termin płatności minimum 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i 

doręczonej faktury. 

12. Ilość pojazdów Zamawiającego przewidzianych do tankowania na stacji Wykonawcy wynosi 

4 pojazdy. W przypadku zmiany ilości i rodzaju pojazdów, zostanie to zapisane w postaci 

uaktualnionego wykazu do umowy. 

13. Zamawiający zakłada dokonywanie zakupów na stacji/stacjach wykonawcy wskazanych w 

ofercie, płynów eksploatacyjnych - AdBlue (mocznik) w ilości około 504 litrów w okresie 

obowiązywania umowy, płyn do spryskiwaczy w ilości wynikających z bieżącego 

zapotrzebowania, inne płyny eksploatacyjne w miarę potrzeb. 

14. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 marca 2019r. (lub od daty podpisania umowy, jeśli 

nastąpi ona po 1 marca 2019r. do 29 lutego 2020r. 

 

§ 2. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1.  Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji 

działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy. 

7. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom oraz wskaże firmy podwykonawców.  

8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gminny Zakład 

Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta do przetargu na dostawę paliwa. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.02.2019r, godz. 10.15.” 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie 

zabezpieczonej w powyższy sposób. 

10. Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 

138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r., poz. 419 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie 

składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w 

oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 



 

4 

konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu 

Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

§ 3 Wykonawcy występujący wspólnie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

§ 4. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

 

§ 5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w § 4 ust. 1, według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 

zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór – załącznik nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w mniejszym paragrafie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty te i 

oświadczenia mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
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z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

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

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

 

§ 6. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej specyfikacji.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, 

albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

www.gzuk.kolbudy.pl. 
 

§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cenę służącą do porównania i oceny ofert. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wskazania średniej ceny za 1 litr oleju napędowego z stacji 

określonej w formularzu oferty, jako „stacja nr 1”, z okresu 14 dni wstecz od daty ogłoszenia 

niniejszego postępowania, to jest od 16.01.2019r. do 29.01.2019r. włącznie.  

Średnią cenę należy obliczyć sumując ceny za 1 litr ON z dystrybutora paliwa na stacji  

określonej w formularzu oferty, jako „stacja nr 1”, z dni od 16.01.2019r. do 29.01.2019r. dzieląc 

następnie tę sumę przez 14. Jeżeli ceny w jednym dniu w wymaganym okresie były różne, do 

obliczenia średniej należy przyjąć najniższą cenę z danego dnia. Obliczona w ten sposób cena 

musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

2. Cena obliczona powyżej będzie służyła porównaniu i ocenie ofert.  

3. Rozliczenia za zakupione paliwo będą się obywały wg dziennej ceny sprzedaży, tj.: ceny 

obowiązującej w dniu zakupu na stacji tankowania, pomniejszonej o stały rabat, zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy. 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich 

złotych. 

 

§ 9. Składanie ofert 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład 

Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2019r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym 

terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
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3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem 

terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie 

Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami  

§ 2 ust. 8, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Zgodnie z 

art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 

dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

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

 

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 06.02.2019r. o godz. 10.15, w siedzibie „Gminny Zakład Usług 

Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4. 

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, 

której dotyczy ta zmiana. 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w 

ofertach.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o 

których mowa w ust. 3 i ust. 5. 

 

§ 11. Kryteria wyboru oferty 

1) Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie 

następujących kryteriów 

1. cena oferty –waga 80%  

2. oferowany opust – 10% 

3. odległość „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego – 5% 

4. rabat na zakup płynów eksploatacyjnych – 5 % 

 

2) Sposób oceny ofert w kryterium 1 - cena oferty:  

Przyjęta do oceny będzie łączna cena brutto wskazana w formularzu oferty w ust. 1 pkt. 2 kol. 

4 tabeli. 

 

Wartość ta zostanie podstawiona do wzoru: 

WK1= (CN / CR) x 80 

WK1 – suma punktów dla kryterium 1;  

CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; 

CR – cena brutto oferty badanej; 

 

3) Sposób oceny ofert w kryterium 2– oferowany opust 

Oceniany będzie stały opust oferowany przez wykonawcę od ceny dziennej 1 litra paliwa na 

dystrybutorze w dniu tankowania pojazdu, wskazany jako wartość pieniężna, obliczona do 

dwóch miejsc po przecinku.  

 

Punktacja będzie obliczona w następujący sposób: 
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Wykonawca, który nie zaoferuje opustu (opust 0 zł/litr) otrzyma 0 pkt. w kryterium nr 2  

Pozostałe wartości będą podstawione do wzoru: 

WK2 = (OR/ ON) x 10 

WK2 – suma punktów dla kryterium 2; 

OR –wartość opustu wskazana w ofercie badanej; 

ON – najwyższa wartość opustu spośród ocenianych ofert 

 

4) Sposób oceny ofert w kryterium 3 – odległość „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego 

Ocenie będzie poddana odległość najbliższej stacji paliw wykonawcy, spełniającej wymogi 

wskazane w § 1 SIWZ („stacji nr 1” ) od siedziby zamawiającego. Odległość mierzona trasą – 

samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps. 

Odległość ta nie może przekraczać 10 km. 

Punktacja będzie obliczona w następujący sposób: 

WK3 = (ON/ OR) x 5 

WK3 – suma punktów dla kryterium 3; 

ON – najkrótsza odległość podana w km, dla „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego, 

mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: 

https://www.google.pl/maps, spośród ocenianych ofert, nie większa niż 10 km 

OR – odległość podana w km, dla „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego, mierzona trasą – 

samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps 

w ofercie badanej; nie większa niż 10 km 

 

5) Sposób oceny ofert w kryterium 4 – rabat na płyny ekspolatacyjne – 5 % 

Oceniany będzie stały rabat oferowany przez wykonawcę od obowiązującej ceny płynów 

eksploatacyjnych (AdBlue , płyn do spryskiwaczy, inne płyny eksploatacyjne), w dniu 

zakupu, wskazany jako wartość procentowa.  

 

Punktacja będzie obliczona w następujący sposób: 

Wykonawca, który nie zaoferuje rabatu (rabat 0 %) otrzyma 0 pkt. w kryterium nr 4  

Pozostałe wartości będą podstawione do wzoru: 

WK4 = (RR/ RN) x 5 

WK4 – suma punktów dla kryterium 4; 

RR –wartość rabatu wskazana w ofercie badanej; 

RN – najwyższy udzielony rabat w ocenianych ofertach 

 

6) Wybór oferty najkorzystniejszej 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 

podane wyżej kryteria 

Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 

PO= [WK1+ WK2+WK3+ WK4] 

 

PO –  łączna punktacja dla oferty 

WK1– suma punktów dla kryterium 1 

WK2–suma punktów dla kryterium 2 

WK3– suma punktów dla kryterium 3 

WK4– suma punktów dla kryterium 4 

https://www.google.pl/maps
https://www.google.pl/maps
https://www.google.pl/maps
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§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 11 SIWZ. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Zamawiający poprawi w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy. 

5. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w 

oparciu o wskazane w § 11 kryteria. 

 

§ 13. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie 

określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 

o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, 

albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej 

terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy mogą być dokonane w przypadkach i zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do 

SIWZ. 

 

§ 14 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: 

biuro@bozp.com.pl. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują 

pisemnie na adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres.  

Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
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3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. 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. 

8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

9. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

§ 16. Ochrona danych osobowych 

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”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania 

jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. 

Przemysłowa 4, dane kontaktowe wskazano w SIWZ;  

2) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez 

zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku 

wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także 

odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie 

udzielone osobie fizycznej; 

4) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio  
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ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

6) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  

lub państwa członkowskiego, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje wykonawcom: 

 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 ich danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w 

stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy 

swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od 

osób, których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub 

podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby zastosowanie będzie mieć także 

obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one 

dane osobowe pośrednio. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 

ust. 5 RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż 

samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający wymaga 

natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane osobowe 

pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niniejszym informuje dodatkowo, że: 

1) administratorem danych osobowych pozyskanych pośrednio także jest Gminny Zakład 

Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4, dane 

kontaktowe wskazano w SIWZ; 

2) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
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w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pośrednio pozyskiwane będą wyłącznie dane 

wymagane niniejszą SIWZ, służące do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia  

z postępowania, a także w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy w zakresie składanych przez Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby 

Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, a także właściwy sąd okręgowy  

– w przypadku wniesienia skargi; 

5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) źródłem pośrednio pozyskanych danych osobowych będą wyłącznie wykonawcy 

biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoby, których dane pośrednio pozyska Zamawiający, posiadają następujące 

uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  

lub państwa członkowskiego, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) nie przysługuje osobom, których dane pośrednio pozyska Zamawiający: 

 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 ich danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

OFERTA 

 

dostawę paliwa (oleju napędowego) do pojazdów zamawiającego  

 

 

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

nazwa wykonawcy 

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

adres 

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

Regon, NIP 

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

telefon, e-mail, nazwisko osoby, która sporządziła ofertę 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

1.  Cena dla porównania i oceny ofert wynosi: 

1) średnia cena za 1 litr oleju napędowego z „stacji nr 1”, z okresu 14 dni wstecz to jest od 

16.01.2019r. do 29.01.2019r. włącznie wynosi : 

 

………………………… zł brutto za 1 litr ON 
(Średnią cenę należy obliczyć sumując ceny za 1 litr ON z dystrybutora paliwa na stacji  określonej w formularzu oferty, jako 

„stacja nr 1”, z dni od 16.01.2019r. do 29.01.2019r. dzieląc następnie tę sumę przez 14. Jeżeli ceny w jednym dniu w 

wymaganym okresie były różne, do obliczenia średniej należy przyjąć najniższą cenę z danego dnia) 

 

2) łączna cena dla porównania i oceny ofert wynosi: 

1 2 3 4 5 6 

przedmiot 
Szacowana 

ilość (l) 

Średnia 

cena 

jednostkowa 

brutto [zł] – 

wskazana 

powyżej w 

pkt. 1 

Wartość 

brutto [zł]  

(kol. 

2x3) 

Podatek 

VAT 

Wartość netto  

[zł] – kol. 

4/1,23 

Paliwo ON 38514 
 

 

 23%  

 

3) Oferuję sprzedaż paliwa według wg dziennej ceny sprzedaży, tj.: ceny obowiązującej w 

dniu zakupu na stacji tankowania, pomniejszonej o stały opust , w wysokości: 

 

……………………. zł/ 1 litr ON 

2. Najbliższa stacja spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ (stacja nr 1), 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 



 

13 

znajduje się w odległości …………………. km od siedziby zamawiającego (wg 

„Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps), to jest: 

 

nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach: ………………………od w godz. …………….. 

 

3. Oferuję możliwość zakupu płynów eksploatacyjnych ze stałym rabatem, w wysokości: 

 

……………. % od ceny sprzedaży. 

 

4. W odległości do 15 km od siedziby zamawiającego (wg „Google maps” na stronie 

internetowej: https://www.google.pl/maps), zapewniam bezgotówkowe tankowanie na 

następujących stacjach oferujących paliwo ON,  

1) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

2) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

3) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

4) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

5) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

6) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

7) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

8) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

9) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 

10) nazwa stacji………………………………. 

adres stacji (podać dokładny adres pocztowy) ………………………………. 

czynna w dniach ……………. w godz. …………….. 
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5. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

6 Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie** 

- przy udziale podwykonawców**: 
 

lp Nazwa/firma podwykonawcy Wskazanie części zamówienia 

   

   

   

   

   

 

7. Wykonawca jest/ nie jest** mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z zaleceniem 

Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: 

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 

przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

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

milionów EUR.) 

8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 

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

RODO (
1
rozporządzenie 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)) wobec 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu /jeżeli 

dotyczy/* 
Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data   podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

(dotyczące przesłanek wykluczenia) 
 

CZĘŚĆ A. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

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

12-22 ustawy Pzp,  
 

 

 

 

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

data     podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

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

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

 

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

data      podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

---------------------------------------------- 

CZĘŚĆ B. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

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. 

 

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

data      podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d 

ustawy Prawo zamówień publicznych)  

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie należę 

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

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798), z wykonawcami którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

 

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

data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy  

 

 

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że należę do 

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

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798), której skład stanowią następujący przedsiębiorcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listę można złożyć na odrębnym załączniku 

 

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

 data  podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy   
 

 

Lp. Pełna nazwa przedsiębiorcy 

 

Adres siedziby 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


