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Nasielsk dn. 21.12.2020 r. 

Zatwierdzam:  

 

Dyrektor 

 

 

 

   

 

 

Znak sprawy:  ZP/ZGKiM/4/2020 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

  

 

 

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 

05-190 Nasielsk ul. Płońska 43      

 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

pn. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021” 
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Dział I 

Instrukcja dla Wykonawcy 

 

Rozdział I 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Płońska 43 

05-190 Nasielsk 

tel./fax. 23 691 23 64 

e-mail: sekretariat@zgkim.nasielsk.com.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

     Numer NIP: 568-000-05-78    

     Numer REGON: 130073521 

Konto bankowe: BS  Nasielsk  nr rachunku 64822600080010532720000001 

  

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

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

publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów 

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

 

Rozdział III 

Informacje ogólne 

 

1. Zgodnie z art. 39 ustawy Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w okresie 01.01.2021-.31.12.2021. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

prawidłowego przygotowania oferty. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

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

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana Zamawiający będzie 

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
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współpracę tych Wykonawców. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa/zastrzeżenie należy dołączyć 

do oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się obowiązujące przepisy 

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

Rozdział IV 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących 

w posiadaniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w łącznej 

szacunkowej ilości: 

olej napędowy –                     około 60.000 dm3 

benzyna bezołowiowa Pb 95 – około 3.000 dm3 

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

09.13.41.00-8 Olej napędowy 

09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 

3. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 musi być (stacja paliw istniejąca lub 

założona do czasu podpisania umowy) w odległości nie większej niż 4 km od siedziby 
Zamawiającego, czynnej codziennie (7 dni w tygodniu) przez 24 godziny na dobę.   
 Zakup paliw realizowany będzie poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników pojazdów 

i urządzeń należących do Zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb na 

stacji paliw Wykonawcy. 
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Rozdział V 

Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane od 01.01.2021r. do dnia 

31.12.2021 r. 

 

Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.  nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 

10.04.1997 r. Prawo energetyczne  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

co najmniej 20.000 złotych.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że: 

1) warunek określony w pkt 1.1) musi spełniać każdy z Wykonawców (Partnerów) 

składających ofertę wspólną, 

2) warunek określony w pkt 1.2) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców 

(Partnerów) składający ofertę wspólną, 

3. 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.  

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.  

4. 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 13–23 i ust. 5.  

5.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
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szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału z postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w rozdz. VI pkt. 1. 

 

 

Rozdział VII 

Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 

w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli 

zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13 – 23 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy pkt. 1,2,4 Pzp Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 

lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że pojęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
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zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

Rozdział VIII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - w trybie 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2  oraz 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - w trybie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp- załącznik nr 3 

2. Do oferty Wykonawca dołączy świadectwo jakości paliw ciekłych - sprzedawane przez 

Wykonawcę paliwo (ON, Pb95), które musi spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2015 roku w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych oraz polskim normami.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1- załącznik nr 2 i 3. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 

załącznik nr 4. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu:  

a) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, 

w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne  

b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną 20.000 złotych  

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 

a) 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 Pzp; 
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7. Inne dokumenty 

1. Formularz ofertowy. 

2. Pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie 

do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy - na wezwanie Zamawiającego.  

8. Oferta wspólna 

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą 

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania 

i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postepowania, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych 

przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 

wykonawcy i spełniać następujące wymagania: 

a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się na 

jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich, w nagłówku 

oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp. 

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2) oraz oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. 

9. Forma dokumentów 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane 

jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania  do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane jest 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia, dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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Rozdział IX 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie  lub drogą elektroniczną. 

2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 

(Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również w formie edytowalnej, gdyż 

skróci to czas udzielania wyjaśnień) na adres ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk, 

sekretariat@zgkim.nasielsk.com.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.  Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw wykluczenia, dla zmiany 

lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zastrzeżona jest  forma pisemna. 

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

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 4. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści je na stronie internetowej http://zgkimnasielsk.pl/ 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://zgkimnasielsk.pl/. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na 

stronie internetowej http://zgkimnasielsk.pl/ 

10.  Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

11.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

     w zakresie spraw formalnych – Monika Jakubowska – tel. 23 691 23 64 

      Bożena Sosnowska – tel. 23 691 23 64 

12.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej. 

 

Rozdział X 

mailto:sekretariat@zgkim.nasielsk.com.pl


Strona 9 z 24 

 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

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

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SIWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty dla 

zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, wypełnioną pismem czytelnym oraz 

podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę                     

i kolejno ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. 

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

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

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną. 

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana 

na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:   

 

   

Oferta na: 

,,Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Nasielsku w  okresie 01.01.2021 - 31.12.2021” 

Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 roku godz. 9:30 

 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby   

Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

 

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

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu. 

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

zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio 

oznakowanych  z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu 

składania ofert. 

10.  Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 10. 

 

 

Rozdział XII 
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Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk w sekretariacie, do dnia 30.12.2020 

roku do godz. 9:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2020 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.             W 
sytuacji , gdy liczba uczestników przekroczy 10 osób sesja otwarcia ofert nastąpi na placu 
przed siedzibą firmy. 
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

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

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. 

6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

7. 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. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Opis sposobu obliczania ceny oferty  

 

1. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji, należne podatki. Podwyższone opłaty 

obciążają koszty pośrednie Wykonawcy. 

2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie, z wyjątkiem odpowiednich 

zapisów w umowie.  

3. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu 

zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko . 

4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale II-IV 

niniejszej SIWZ.  

5. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 

7. Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawca prowadzone będą w PLN. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

 

 

  Cena brutto – 60% = 60 pkt 

  Upust (rabat) od ceny – 40 % = 40 pkt 
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1) Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty (kolumna nr 8 - 

,,Razem wartość brutto"). 

 

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

 

C min 

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

Co 

gdzie: C min  - cena brutto oferty najtańszej 

          Co     - cena brutto oferty ocenianej 

 

 

2) Kryterium „Upust” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego upustu (rabatu) 

przez Wykonawcę od ceny dziennej sprzedaży brutto za 1 litr oleju napędowego (ON) 

wyrażony w procentach, który będzie udzielany każdorazowo przy zakupie. 

       

 

U o 

U  =  ----------  x  40 pkt 

U max 

gdzie: U o  - upust zaproponowany w ofercie badanej 

     U max  - najwyższy zaproponowany upust 

 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących 

sumę punktów przyznanych w każdym kryterium obliczonych wg wzoru: 

 

P = C+U 

 

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”(średnia z ceny 

benzyny i oleju napędowego) 

            U- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Upust” 

 

 

Rozdział XV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 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 (e-mail), albo 10 dni - jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna 

oferta, 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 

we wzorze umowy – załącznik nr 5. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie  zmian w niej przewidzianych. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 

 

Rozdział XVI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

Rozdział XVII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział XVIII 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp. 

 

Rozdział XIX 

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), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w ZGKiM jest Pani/Pani Justyna Wyrzykowska, 

adres email: iod@nasielsk.pl ; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup paliw do 

pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021” prowadzonym w trybie nieograniczonym 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;   
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy po zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązujące 

lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

Spis załączników 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust 1 ustawy dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 



Strona 14 z 24 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - w trybie art. 

25a ust 1 ustawy. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy składane w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy. 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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…………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 

ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres (siedziba) Wykonawcy: 

ul. ...................................... 

kod pocztowy: ..........................................         miejscowość: .................................................... 

powiat: ......................................................        województwo: ................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup paliw płynnych 

do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zarządu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021” składamy niniejszą ofertę, 

oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w SIWZ przedmiotowego postępowania. 

 

Oferowaną cenę jednostkową każdego z rodzajów paliw należy przyjąć na podstawie 

notowanej ceny danego paliwa obowiązującej na stacji paliw, wskazanej Zamawiającemu 

w dniu 23.12.2020r. 

 

Lp

. 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

j.m. Szacu-

nkowa 

ilość 

Cena brutto 

1dm³ paliwa 

bez upustu w 

dniu  

23.12.2020r. 

Oferowany 

stały upust 

(%) 

Cena brutto 

1dm³ paliwa 

po 

uwzględnieni

u upustu        

(kol. 5 -6) 

Wartość brutto 

zamówienia    

(kol. 4x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Olej 

napędowy 

dm³ 60.000     

2 Benzyna 

bezołowiowa 

Pb 95 

dm³   3.000     

                                                                                       Razem wartość brutto  

 

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
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z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb. 

Razem wartość brutto za zamówione paliwa 

* …........................…….…...…...……..………......................................................................... 

Słownie:………………………………………………………………………………………... 

w tym wartość 

netto............................................................................................................................................. 

Słownie………………………………………………………………………………………… 

Podatek VAT………………….…............................................................................................... 

Słownie........................................................................................................................................ 

Proponowany przez nas upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej brutto każdego litra 

benzyny bezołowiowej PB 95 wynosi ….........% i oleju napędowego wynosi ……….. % 

i będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. 

* wymieniona cena zostanie wstawiona do wzoru przedstawionego w ppkt. 17.2 SIWZ dla 

obliczania kryterium ceny 

 

3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia: 

1) wykonamy sami* 

2) następującą/y część (zakres) zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 

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

* niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że 

wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zadania. 

4. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany na stacji paliw 

w miejscowości………………………………         przy ul. ........................................... 

5. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością 

z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność 

wynikającą z rodzaju wykonywanych dostaw, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego 

i prawa karnego. 

7. Oświadczamy, że oferowane paliwo będzie sprzedawane sukcesywnie, w zależności 

od potrzeb Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 roku przez okres 12 m-cy. 

8. Oświadczamy, że oferowane paliwo odpowiada opisowi i wymaganiom przedstawionym 

w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wymienionych w SIWZ oraz niniejszej ofercie warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

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

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę zgodnie z art.91 

ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych winien poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
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do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - -------------------------------

-----------(wypełnić o ile dotyczy). 

10. Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do treści SIWZ. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania 

ofert. 

12. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

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

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

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

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

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

 

Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione 

 

 

 

………………………………………                       .....................…........................................... 
 Miejscowość, data               Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby 

         upoważnionej do reprezentowania 

                            Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

                                                                                     

Zamawiający:  

Zarząd Gospodarki Komunalnej               

i Mieszkaniowej 

ul. Płońska 43 

05-190 Nasielsk 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup paliw 

do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021" 

oświadczam, co następuje: 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

…………………….., dnia………………….                   ……………………………….. 

                                                                                                       (podpis) 
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Załącznik nr 3 

                                                                                     Zamawiający:  

Zarząd Gospodarki Komunalnej                        

i Mieszkaniowej 

ul. Płońska 43 

05-190 Nasielsk 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup paliw 

do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021" 

oświadczam, co następuje: 

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy: 

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

12-23 ustawy Pzp. 

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1,2,4 ustawy Pzp. 

 

…………………….., dnia………………….                   ……………………………….. 

                                                                                                       (podpis) 

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

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

do wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, 16-20 ustawy 

Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:………………………………………………………………………………………

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

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

 

…………….., dnia………………………                        ………………………………… 

                                                                                                             (podpis)  
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj.: ………………………………………………..… 

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

(podać nazwę i adres) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

………………..,dnia……………………                   ………………………………… 

                                                                                                      (podpis) 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca. 

 

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. 

 

 

 

………………..,dnia……………………                   ………………………………… 

                                                                                                      (podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………… 

Numer tel./Fax………………………………………………………………………………….. 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla 

Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 

31.12.2021" 

Oświadczam, iż przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

………………..dnia………………………….                     podpis…………………………… 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 5 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu .................... ……..r. w Nasielsku pomiędzy: 

 

Gminą Nasielsk ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk NIP: 531-160-74-68, reprezentowanym 

przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Nasielsku ul. Płońska 43, 

Regon: 130073521 

w imieniu którego działa Dyrektor - Lidia Rutkowska 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a firmą      .................................................................................................................................., 

mającą siedzibę w: …………………………………………………………………………….. 

NIP:............................................. reprezentowaną przez: 

• ......................................... 

• ......................................... 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu 

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie przetargowej i SIWZ, która 

stanowi integralną część umowy, zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń 

będących w posiadaniu Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku                   

tj. oleju napędowego w przewidywanej ilości 60 000 dm3 i benzyny bezołowiowej 95 

w przewidywanej ilości 3 000 dm3. 

2. Zakup paliw płynnych będzie realizowany w ilościach odpowiadających potrzebom 

Zamawiającego na stacji paliw należącej do Wykonawcy usytuowanej 

w miejscowości………………………………… przy ul ……………………………………… 

 

§ 2 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego paliwa poniżej 

oszacowanej ilości w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zamawiający 

zastrzega sobie uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. 

W razie niezrealizowania zamówionej ilości zamówienia Wykonawca nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń. 

 

§ 3 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony. 

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
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udzielenia zamówienia bez względu na to czy Zamawiający wykorzysta w tym okresie 

przewidzianą ilość paliwa określoną w zamówieniu oraz może być rozwiązana w każdym 

czasie o ile obie strony wyrażą na to zgodę. 

 

 

 

 

§ 4 

1. Na dzień zawarcia umowy cenę za 1 dm3 oleju napędowego i 1dm3 benzyny bezołowiowej 

95 ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącą Załącznik nr. 1 do umowy. 

W okresie realizacji umowy zakupy paliw będą dokonywane po cenach z danego dnia transakcji 

z danej stacji paliw należącej do Wykonawcy z uwzględnieniem oferowanego upustu. 

2. Podana cena brutto w formularzu ofertowym (Załącznik nr. 1 do SIWZ) za 1 dm3 oleju 

napędowego i 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 w okresie obowiązywania umowy może ulec 

zmianie w następujących przypadkach: 

• zmiany cen u krajowych producentów paliw, 

• zmiany cen na światowych rynkach paliw, 

• zmiany cen podatków, w tym podatku akcyzowego, 

3. Cena zakupu brutto 1 dm3 oleju napędowego pomniejszana będzie o stały w okresie 

realizacji zamówienia upust w wysokości..............%. 

4. Cena zakupu brutto 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 pomniejszana będzie o stały w 

okresie realizacji zamówienia upust w wysokości………….%. 

 

§ 5 

1. Zapłata za dostarczone paliwa następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew 

bankowy) na podstawie faktur VAT z załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji 

zakupu paliw płynnych. 

a) faktura VAT  za paliwo będzie wystawiana na: 

Nabywca: 

Gmina Nasielsk 

Ul. Elektronowa 3 

05-190 Nasielsk 

NIP: 531-160-74-68 

            Odbiorca: 

  Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

  Ul. Płońska 43 

  05-190 Nasielsk 

  

 

2. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu. 

3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 

16 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę 

sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 
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W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji 

paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. 

W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

2. Wykonawca zapewni należyte bezpieczeństwo osób postronnych w miejscu tankowania 

pojazdów. 

 

§ 7 

Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

• Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw lub ich nie kontynuuje 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

• Wykonawca realizuje dostawy niezgodnie z umową, a zwłaszcza z wymaganymi PN, 

• Wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostaw. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 

•Zamawiający mimo otrzymanego wezwania do zapłaty nie uregulował go w ciągu 14 dni od 

jego otrzymania.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 10 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie strony 

polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 


		2020-12-21T15:07:50+0100
	Lidia Magdalena Rutkowska




