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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
  

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
ul. Tartaczna 2 
84-200 Wejherowo 
www.mzkwejherowo.pl 
 
2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w 
związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn.zm. – dalej jako 
„ustawa Pzp”) – zamówienie sektorowe.  
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników 
pojazdów Zamawiającego.  

 
3.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Nomenklatura wg CPV: 09.13.41.00. 
Szacunkowa wielkość zamówienia: 760.000. litrów oleju napędowego. 
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach 
obsługujących linie komunikacji miejskiej. 
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

3.2. WARUNKI TECHNICZNE ORAZ ZASADY ZMIANY CEN  I ROZLICZEŃ 
PALIWA 
 
1. Tankowanie zbiorników pojazdów Zamawiającego dokonywane jest w formie 
bezgotówkowej. 
2. Uruchomienie dystrybutora Dostawcy powinno się odbywać po dokonaniu elektronicznej 
autoryzacji pojazdu i osoby tankującej (kierowca pojazdu) poprzez np. czip elektroniczny, 
karta elektroniczna. 
3. Z dziennego tankowania Wykonawca ma obowiązek sporządzenia raportu, który musi 
zawierać co najmniej następujące dane: data, godz. tankowania, nr kierowcy, nr pojazdu, ilość 
litrów zatankowanego paliwa. Raport stanowi załącznik do faktury, a kopia raportu 
dostarczana jest codziennie drogą elektroniczną (pliki w formacie PDF) do Zamawiającego 
lub udostępnia na interaktywnej stronie internetu Dostawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przesłania kserokopii atestu 
dostawy paliwa zatankowanego do zbiorników pojazdów Zamawiającego 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt Dostawcy badań 
laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości tankowanego paliwa z parametrami 
fizykochemicznymi  przedstawionymi w ofercie w przypadku komisyjnego stwierdzenia 
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możliwości zaistnienia niezgodności co do parametrów tankowanego paliwa. Ewentualne 
ujawnienia niezgodności parametrów próbki paliw danego tankowania z przedstawionymi w 
ofercie będą uznawane za niezgodne z zamówieniem i Zamawiającym ma prawo: 
 

Odmowy zapłaty za kwestionowaną partię dostawy-tankowania 

6. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować pełną fiskalizację systemu sprzedaży oleju 
napędowego. Szczegółowy opis systemu Wykonawca musi załączyć do formularza 
ofertowego. 
7. Termin płatności za wykonanie dostawy w danym miesiącu 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym faktury wystawione będą za okresy 7 dni,  
a zamykająca miesiąc faktura będzie wystawiona w ostatnim dniu miesiąca. 
8. Ustala się marżę kwotową do ceny jednego litra paliwa netto obowiązującą przez cały 
czas realizacji przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca ma obowiązek zamieścić w złożonej ofercie kalkulację ceny jednego litra 
paliwa na dzień złożenia oferty na załączniku nr 2. 
10. Obniżenie ceny paliwa dla Zamawiającego nastąpi w każdym przypadku obniżki cen 
paliw u Dostawcy. 
11. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach obowiązujących na stacji paliw 
Dostawcy. 
12. W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę w formularzu ofertowym w pozycji nr 4 - 
dodatkowych rabatów, upustów, innych warunków - nie podlegających ocenie w 
postępowaniu przetargowym - oraz zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, odpowiednie 
zapisy mogą zostać dodane do warunków umowy. 
13. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto dla Dostawcy -  pod rygorem 
natychmiastowego rozwiązania umowy - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
Zamawiającemu przed jej wprowadzeniem kalkulację zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ, 
oraz kopię faktury zakupu. Podwyższenie ceny wymaga zawarcia aneksu przez obie strony. 
14. Ustalona w wyniku przetargu cena nie może podlegać podwyższeniu  częściej niż co 7 dni 
kalendarzowych. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty ogólnej zamówionej ilości paliw o 
(+/-) 20%. 
16. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia za pobrane paliwo przy użyciu kart paliwowych. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego przez okres od dnia 01-04-2018r. do 
dnia 30-06-2019r.. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu: 
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu, które zostały określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych 
Warunkach Zamówienia (dajek jako „SIWZ”). 
 

6. TANKOWANIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póżń. zm.). 

2) Sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich 
musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póżń. 
zm.). 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

4. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej 
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art.24 ustawy 
Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 
 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 
nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z póżń, zm.) , 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe,  
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w 
lit. A-c powyżej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstaw 
wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 
się ostateczna, 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2 lit. A-c powyżej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
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chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub został skazany za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2) lit. D) powyżej, 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub 
od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna, 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6)  Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, 
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji – Zamawiający w protokole wskazuje sposób zapewnienia 
konkurencji, 

9)  Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia, 

10)  Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 
jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne, 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 
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12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

13)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 
Zamawiający wykluczy z postępowania: 
a) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.), 
b) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w  
sprawie spłaty tych należności. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. .24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 
przedstawione dowody za wystarczające. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz 
dokumenty. 
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2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego 
wzór zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ 
dotyczący tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. 
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący tych podwykonawców. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających 
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia. 
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: 

1) W zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej Wykonawca złoży: ważną koncesję na obrót paliwami 
ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 220 9 z póź. zm.). 

8. . W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy postępowaniu 
o udzielenie zamówienia - Dz.U. 2016 poz. 1126 – dalej jako „Rozporządzenie MR”) żąda 
następujących dokumentów: 
 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
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raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

4) odpisu 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; 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6)  oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp 
(Załącznik nr 3 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 
(informacja z otwarcia ofert). 
 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8: 
 

1) ppkt. 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 
2) ppkt. 2–4 (zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu z 
właściwego rejestru) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem tego terminu. 
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w §7 ust. 1 Rozporządzenia MR, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa 
w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w §7 ust. 
1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MR, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem tego terminu. 
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa dokument, o którym 
mowa § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
9. INNE WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 
Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy PZP Zamawiający wymaga przedłożenia 
dokumentów: 
1) potwierdzających, że Wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.), 

2) zobowiązania producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczące zapewnienia 
ilościowej i jakościowej dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia przez cały 
okres realizacji tego zamówienia (wymóg ten nie dotyczy Wykonawców będących 
producentami oferowanych paliw). 

3) oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego, iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie 
wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 
poz. 1680). 

 
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW 
 

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy 
kierować na adres Zamawiającego: 

                          Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
                          ul. Tartaczna 2 
                          84-200 Wejherowo 
                          faksem: 058-572-29-31;   e-mail mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 
                          i przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru. 
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Komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn.zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
2. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia między Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 
przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – z zastrzeżeniem, że do 
złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią Rozdziału 13 
SIWZ) oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna. 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert 
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
SIWZ, tj. www.mzkwejherowo.pl 
5. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  
 
 Z-ca Dyrektora d/ techniczno-eksploatacyjnych Makurat Feliks tel. 585722932 w.34 

                       (w godz. 8,00-14,00),  
 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz na stronie internetowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 
ust 3 ustawy Pzp. 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium: 
Tankowanie oleju napędowego w wysokości: 30.000 zł 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert . 
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą . 
4. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form : 

a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BANK 
MILLENIUM S.A. O/Wejherowo nr konta: 58116022020000000061964427 z 
dopiskiem „Przetarg nieograniczony-MZK/01/01/2018” 
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b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. Nr 42, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 

5. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 
 
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, z dokumentu wadium 
wynikać musi, jakiego postępowania dotyczy, określić Wykonawcę, beneficjenta gwarancji 
oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności oraz bezwarunkowe, nieodwołalne 
zobowiązanie poręczyciela/gwaranta wypłaty kwoty wadium, na pierwsze żądane 
Zamawiającego, w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP 
7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o 
udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca 
podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu 
wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
8. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub innej formy wadium. 
9. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze 
składaną ofertą. 
10. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wniesione zostało w wymaganym terminie, decyduje 
data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie 
pieniądza uważa się moment zaksięgowania kwoty na wskazanym przez Zamawiającego 
rachunku.  
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 
Pzp. 
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę stanowi druk Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Formularz cenowy 
(Załącznik nr 2 do SIWZ). 
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2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zamówienie. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu 
Wykonawcy. 
6. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia 
zmian. 
7. Do Oferty należy dołączyć oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci JEDZ 
oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo. JEDZ powinien zawierać co najmniej 
następujące informacje: 

a) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia; 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w 
postępowaniu; 

c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych 
przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

d) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w 
stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów 
selekcji; 

e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych 
w art. 59 ust. 5 dyrektywy - Wykonawcy nie są zobowiązani do przedstawiania 
dokumentów potwierdzających ani innych dowodów w formie dokumentów, jeżeli i 
w zakresie, w jakim instytucja zamawiająca ma możliwość uzyskania zaświadczeń 
lub odpowiednich informacji bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy 
danych w dowolnym państwie członkowskim, takiej jak krajowy rejestr zamówień, 
wirtualna kartoteka przedsiębiorstw, elektroniczny system przechowywania 
dokumentów lub system kwalifikacji wstępnej). 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ 
dotyczące tych podmiotów. 
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ 
potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
10. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
11. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
12. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
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określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. 
13. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana na adres 
Zamawiającego: 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
 ul. Tartaczna 2  
 84-200 Wejherowo 
oraz oznaczona : 

„Przetarg nieograniczony – znak sprawy: MZK/01/01/2018 
” Tankowanie  zbiorników pojazdów   

Miejskiego   Zakładu   Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
Oferta - Nazwa i siedziba Wykonawcy 

Nie otwierać przed: 13-03-2018 roku godz. 11.00 
15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z 
dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 
16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu 
składania ofert. 
17. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
do wniesienia odwołania. 
18. Koperty oznaczone “ZMIANA”, zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
19. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą Pzp; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 
10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób. 

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
20. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca - 
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składając ofertę - informuje Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ), czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
14. MIEJSCE I TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia: 13-03-2018r. godz. 1030. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wejherowie ul. Tartaczna 2 w  
sekretariacie pok.3. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13-03-2018r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w 
Wejherowie ul. Tartaczna 2 w świetlicy. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o których mowa w ppkt. 7. SIWZ 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 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ). 
 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do 
SIWZ) ceny jednostkowej za 1 litr oleju napędowego obowiązującej u producenta lub 
dostawcy, u którego Wykonawca zaopatruje się w oleje na dzień: 12-03-2018 r. 
(publikowanej na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta) oraz do określenia marży 
lub upustu w stosunku do ceny wskazanego producenta lub dostawcy. 
 
Cena oferty, winna być ostateczna tzn. zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym m.in. koszty transportu przedmiotu zamówienia do Stacji Paliw 
Wykonawcy. 
 
Cena jednostkowa i wszelkie wartości określone w „Formularzu cenowym” i druku „Oferta” 
muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do jednego grosza 
(zgodnie z zasadami matematyki). 
 
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
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Zamawiający dopuszcza, w okresie trwania umowy, zmiany cen przedmiotu zamówienia 
jedynie w przypadku zmiany ceny produktu ogłoszonej przez wskazanego producenta. 
Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania wg cen jednostkowych producenta lub 
dostawcy za litr oleju aktualnych na dzień zakupu, powiększonych o marżę lub 
pomniejszonych o upust zaoferowany przez Wykonawcę w Ofercie. 
Jeżeli w dniu zakupu przedmiotu zamówienia jego cena będzie inna niż wskazana w ofercie 
stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy, a na ogólnodostępnej stronie internetowej 
wskazanego producenta brak będzie publikacji aktualnych i archiwalnych cen, Wykonawca 
ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o jej zmianie i przekazania 
pisemnego potwierdzenia producenta o zmianie ceny i terminie tej zmiany. 
 
Rozliczenia między Zamawiający a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Dokonując wyboru oferty – Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – ocenionym 
wg podanych niżej zasad: 

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie: 

 
Lp. 

 
KRYTERIUM 

 
RANGA 

1 Cena brutto (C) 
 

60% 

 
2 

Koszty związane z dojazdem do stacji paliw Wykonawcy i 
powrotu do bazy MZK przy ul. Tartacznej 2, Wejherowo – 
dot. 1 autobusu 

 
6% 

3 Udostępnianie stacji paliw przez Wykonawcę 34% 

Na postawie danych zawartych FORMULARZACH OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ. 
 
Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (LP), 
obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru: 

 
 W= C+K+U 
 
 

2. Punktacja za kryterium „Cena brutto (C)”; oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 
maksymalną ilość punktów C=60, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 60: 
pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalne do najtańszej wg poniższego wzoru: 

 
                                               Cena oferty najkorzystniejszej 
                                    C = ------------------------------------------------- x 60 
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         Cena oferty badanej 
 

3. Punktacja za kryterium „Koszty związane z dojazdem do stacji paliw Wykonawcy i 
powrotu do bazy MZK przy ul. Tartacznej 2, Wejherowo – dot. 1 autobusu”: oferta z 
największą ilością otrzymanych punktów w ramach tego kryterium otrzyma maksymalną 
ilość punktów K=6, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 6; pozostałe oferty 
zostaną przeliczone proporcjonalnie do najkorzystniejszej wg poniższego wzoru: 

 
 
 

                                        Odległość oferty najkorzystniejszej x N x C 
K = -------------------------------------------------------  x 6 

                                                  Odległość oferty badanej x N x C 
        gdzie:  
                  N – norma zużycia paliwa 40l/100km 
                  C -  cena oferty badanej za 1 litr wg złożonej oferty  
 
 

4. Punktacja za kryterium „Udostępnianie stacji paliw przez Wykonawcę”: oferta z 
największą ilością otrzymanych punktów w ramach tego kryterium otrzyma  maksymalną 
ilość punktów U=34, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 34; pozostałe oferty 
zostaną przeliczone proporcjonalnie do najkorzystniejszej wg poniższego wzoru: 

 
Udostępnianie stacji paliw najkorzystniej-20 

U = --------------------------------------------------------------- x 34 
Udostępnianie stacji paliw badanej-20 

Uwaga: 
          Wykonawca może zaoferować udostępnianie stacji paliw min. 20godz/24, a max 24godz/24 
 
 

5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100 
pkt), wynikająca z sumy punktów przyznanych za kryteria wyboru oferty. Jeżeli dwie lub 
więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, 
jeżeli również ceny będą identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszą odległością, 
jeżeli również odległość będzie identyczna wówczas Zamawiający wybierze ofertę z 
dłuższym czasem udostępniania stacji paliw przez Wykonawcę. 

 
W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnych z art. 87 
pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów . 
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
zgodnie z art. 94. 

 
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
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Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania. 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie 
pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie 
uwzględniało tej czynności prawnej. 
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy pomiędzy 
Wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego. 
 
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Wzór umowy określający istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie w zakresie: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze 

zmiany tych stawek, 
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 
d) wartości zmian - jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

e) konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 
f) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 
g) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego, 
h) opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego 

terminu realizacji umowy, 
i) dotyczącym innych sytuacji, mających charakter zmian nieistotnych, o których wiedza 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania, a nie będących 
zmianami istotnymi w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy Pzp. 

3. Zmiany postanowień Umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, 
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności 
 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
3. 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. 
 
21. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 

 
 
 

Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na tankowanie zbiorników pojazdów 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
Załącznik nr 3 – Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 4 – Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego 
Załącznik nr 5 – Projekt umowy 
Załącznik nr 6 – JEDZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Zatwierdził:    Prezes Zarządu 
 

    mgr Czesław Kordel  
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na tankowanie zbiorników pojazdów 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
ul. Tartaczna 2 
84-200 Wejherowo 
NIP 588-19-99-910 
KRS 0000073144 
 
 

Formularz  Ofertowy 
Na tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów  

Miejskiego Zakładu Komunikacji  
Wejherowo Sp. z o.o. 

 
 
 
Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa  ................................................................................................................................. 
 
Siedziba  ................................................................................................................................. 
 
Nr telefonu  ............................................................. 
 
NIP  ................................................................. 
 
Regon  ............................................................. 
 
KRS  .................................................................. 
 
Zobowiązania oferenta 
Oświadczam, iż wadium zostało wpłacone w kwocie...........................  pln. 
Dowód wpłaty załączony do oferty.............................................................. 
Wadium wniesione w .................................................................................. 
Zobowiązuję się wykonać realizację zamówienia wymienionego w formularzu na podstawie 
zamówień Zamawiającego.  
 
1. Cena za 1 litr oleju napędowego na dzień otwarcia ofert:  

Cena netto z pozycji nr 4 zał. nr 2 SIWZ....................................* 
Podatek VAT................................................................................* 
Cena brutto..................................................................................* 

     (słownie:...................................................................................................................)* 
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2. Wartość całego zamówienia ( 760.000 litrów oleju napędowego) na dzień złożenia 
ofert: * 

Cena netto..................................................................... * 
Podatek VAT.................................................................* 
Cena brutto................................................................... * 
(słownie:..........................................................................)* 

3. Odległość stacji paliw Dostawcy od i do bramy Zamawiającego (w metrach) * 
 
a) Odległość od bramy głównej ul. Tartaczna 2(przy dyspozytorni) Zamawiającego do stacji 

paliw (dystrybutora) Wykonawcy ............ metrów, 
 
b) Odległość od stacji paliw (dystrybutora) Wykonawcy do bramy głównej ul. Tartaczna 2 

(przy dyspozytorni) Zamawiającego............ metrów, 
 
c) Odległość ogółem podlegająca ocenie (a + b).................. metrów. 

 
4. Udostępnianie stacji paliw przez Wykonawcę w godz. od ………… do godz. ……… 

 
5. Wykonawca oferuje dodatkowo (np. upusty, rabaty, inne warunki) 

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

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

................................................................................................................ 
Akceptuję termin płatności 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za dany 
okres rozliczeniowego. 

- Oświadczam(my), iż zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń.  

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyłonienia naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

- Jesteśmy świadomi, ze gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione 
przez nas wadium podlega przepadkowi. 
 

 UWAGA  
Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy nie dotyczy wpisuje 

się zapis: „nie dotyczy” 

* Nie wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką powoduje odrzucenie oferty 

 
 
 
........................................................... 
Data i miejsce wypełnienia       Podpis osoby  
 
 

 Uprawnionego przedstawiciela oferenta ( imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

K A L K U L A C J A 

Ceny jednego litra oleju napędowego na dzień złożenia oferty. 

 

1. Cena hurtowa netto dla oferenta zawierająca podatek akcyzowy.  
 

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

2. - Stały upust  
 

..................................................................... 
3. Cena netto 

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

 
4. Podatek VAT 
 
....................................................................... 
5. Cena brutto 

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

UWAGA  

Nie wypełnienie wszystkich pozycji powoduje odrzucenie oferty 

 

Data, podpis i pieczątka uprawnionego  

Przedstawiciela Oferenta 

............................................................ 
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Załącznik nr 3 - Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  

 

 

pieczęć Wykonawcy i nr tel./faxu 

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

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

internet http://...................................................... 

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

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO 

MY, NIŻEJ PODPISANI  

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
*oświadczamy, iż nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
 
___________________ dnia ___________________  r. 
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________________________________________ 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 4 – Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego 

pieczęć Wykonawcy i nr tel./faxu 

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

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

internet http://...................................................... 

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

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
(art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamówień publicznych) 

 
 

Działając w imieniu i na rzecz:  
__________________________________________________________________________________
________ 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczamy że: 
 
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*, 
 
2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ________________________ objętych 
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła __________________.1 zł.** 
 
 

* Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 
(odprowadzenia) podatku VAT.  
** Tylko w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez 
podatku VAT. – należy wypełnić pkt 2) oświadczenia. 
 
 
 
 
 
............................................ dnia .....................                    ……..………........................................................ 

podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

                                                 
1Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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Załącznik nr 5 – Projekt umowy 
 

U M O W A  nr ....... 
  NA TANKOWANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW MIEJSKIEGO 

ZAKŁADU KOMUNIKACJI WEJHEROWO Sp. z o.o.  
 

         Zawarta w dniu............roku w Wejherowie pomiędzy: 
 
MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI WEJHEROWO Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Tartaczna 2, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073144, której akta rejestrowe 
przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 7 601 000, 00 złotych, NIP 588–19–
99-910 
Reprezentowanym przez  
Prezesa Zarządu Dyrektora Zakładu - mgr Czesław KORDEL  
 
Zwaną dalej „Zamawiający” 
a  
…………………………………………………………………………………………………... 
Reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do tankowania zbiorników następujących pojazdów Zamawiającego: 
 Autobusów szt. 28 - olejem napędowym 
 Samochodu dostawczego 1szt - olejem napędowym 

Na stacji paliw Dostawcy położonej w:............................................................... 
             (dokładny adres - miejscowość, ulica, nr budynku) 

2. Wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
 

Dostarczony olej napędowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z: 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r.  r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 
 

§ 3 
 

1. Cena jednego litra oleju napędowego na dzień złożenia oferty wynosi: 
 Netto  .......  zł 
 VAT                      .......  zł   
 Brutto  .......  zł 
 
2. Wartość umowna całej dostawy przy uwzględnieniu planowanego zapotrzebowania na okres od 

01.04.2018 r. do 30.06.2019 r. wynoszącego 760.000 litrów oleju napędowego na dzień złożenia 
oferty wynosi :  
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 Netto  ..................... zł 
 Vat             ..................... zł   
 Brutto  ..................... zł 
Słownie:................................................................................................... złotych 00/100. 
 
3. Olej napędowy – stała marża kwotowa …...zł/litr (słownie: ……….. złotych 00/100) za 

skrócony termin płatności do …. dni od daty dostarczenia faktury MZK Wejherowo. 
 
                                                                            § 4 
 
1. Każdorazowa obniżka ceny hurtowej netto dla Dostawcy wymieniona w pkt. 1 załącznika nr 2 

SIWZ powoduje obniżkę ceny dla Zamawiającego od dnia jej wprowadzenia 
2. Obniżenie ceny paliwa na stacji Dostawcy poniżej ceny określonej w pkt. 4 załącznika nr 2 SIWZ, 

powoduje obniżenie ceny sprzedaży dla Zamawiającego od dnia jej wprowadzenia. 
3. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach Dostawcy, a Wykonawca pisemnie 

informuje o ich rodzaju i terminie trwania. 
4. W przypadku obniżki ceny hurtowej netto dla Dostawcy lub innej obniżki ceny, Wykonawca pod 

rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, - ma obowiązek jej zastosowania  
i dostarczenia Zamawiającemu kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.  Obniżenie ceny 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto dla Dostawcy - pod rygorem natychmiastowego 
rozwiązania umowy - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przed jej 
wprowadzeniem kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ, oraz potwierdzonego przez 
Wykonawcę wydruku ze strony internetowej producenta PKN Orlen: www.orlen.pl – ceny SPOT 
oleju napędowego.. Podwyższenie ceny wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6. Ustalona w wyniku przetargu cena nie może podlegać podwyższeniu częściej, niż co 7 dni 
kalendarzowych. 

7. W przypadku rozliczeń kartą flotową podstawą do wystawienia faktury będą dowody wydania 
oraz prowadzona przez Wykonawcę ewidencja transakcji Zamawiającego. Zamawiający otrzyma 
tą ewidencję w postaci raportu elektronicznego przesłane Zamawiającemu po zakończeniu danego 
okresu rozliczeniowego lub będzie ona udostępniona na interaktywnej stronie internetowej 

 
  § 5 

 
1. Tankowanie zbiorników pojazdów do pełna odbywa się wg potrzeb Zamawiającego. 
2. Zamawiający dostarczy listę osób uprawnionych do zakupu paliwa. 
3. Tankowanie pojazdu przez Dostawcę odbywać się może po uprzednim dokonaniu autoryzacji 

pojazdu i osoby tankującej. 
4. Wykonawca musi zagwarantować pełną fiskalizację systemu sprzedaży oleju napędowego i 

warunki opisane w rozdziale 3 SIWZ. 
5. Wykonawca przesyła drogą elektroniczną (pliki w formacie PDF) zbiorcze zestawienie 

tankowanych pojazdów za każdy dzień kalendarzowy, na adres;  
                                          mbalakowski@mzkwejherowo.pl  

            
              § 6 
 

1. Za odmowę zatankowania przez Dostawcę zbiornika pojazdu Zamawiającego – z wyłączeniem 
sytuacji określonej w § 9 ust 4 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500, - zł. 

2. Stwierdzenie odmowy zatankowania zbiornika pojazdu – z wyłączeniem sytuacji określonej w § 9 
ust 4 umowy, Strony ustalają na podstawie oświadczeń sporządzonych przez upoważnionego 
pracownika Dostawcy i przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
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3. W przypadku zatankowania zbiornika pojazdu nieodpowiednim rodzajem paliwa, Wykonawca ma 
obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- zł (słownie jeden tysiąc 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

4. Upoważnioną osobą Dostawcy jest................................................... 
      (stanowisko, imię i nazwisko, nr telefonu) 

5. Upoważnioną osobą Zamawiającego jest Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Feliks 
MAKURAT  tel. 0 604 206 922  

   
             § 7 

                   
1. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazową prośbę Zamawiającego udokumentować, jakość 

dostarczonego paliwa kserokopią atestu dostawy.  
2. Zamawiający ma prawo żądać wyników badań zatankowanego paliwa. 
                                                     

§ 8 
 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy jest poza karami umownymi odszkodowanie na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 
Każda ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
nałożonych kar umownych.    

§ 9 
 
1. Należność za dostarczone (zatankowane) paliwo regulowana jest przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie faktur VAT.  
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty ceny należnej z faktury w terminie 21 dni, licząc od daty 

dostarczenia faktury. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto 
Dostawcy. 

3. Okres rozliczeniowy wynosi 7 kolejnych dni kalendarzowych, a ostatni w miesiącu kończy się 
ostatniego dnia tego miesiąca. 

4. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zapłaty, o której mowa w  
§ 10 ust.2 Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych.   
 

  § 10 
 

1. Umowa zawarta została na okres od dnia 01.04.2018 r.  do dnia 30.06.2019 roku. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
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1. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić między Stronami, powstałe na tle wykonywania 
niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą 
doręczane pisemnie na następujące adresy stron:  
1) Dla Zamawiającego 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
Ul. Tartaczna 2 
84-200 Wejherowo 
Tel.: (58) 572-29-30; fax.: (58) 572-29-31 
Email:mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 
2) Dla Wykonawcy: 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 2 są 
uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie adresu, pod rygorem 
uznania prawidłowego doręczenia korespondencji pod adres ustalony wyżej  
z wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. 

6. Umowę niniejszą sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 
 

 
 

 
Integralną częścią umowy są: 

1) SIWZ 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Załącznik nr 1 - wykaz pojazdów 

 
 
 
 
 
 
        ……………………………                          ……………………………… 
             W Y K O N A W C A :    Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Załącznik nr 6 – JEDZ 
 
 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia2. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia3 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot Zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić Wykonawca. 
Tożsamość Zamawiającego4 Odpowiedź: 

Nazwa:  Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp z o.o. 
Ul. Tartaczna 2; 84-200 Wejherowo Polska (PL) 
Tel.; +48 585722930 
Osoba do kontaktów: Feliks Makurat 
e-mail: fmakurat@mzkwejherowo.pl 
Faks: +48 585722931 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia5: TANKOWANIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKA PALIWA 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot Zamawiający 

MZK/01/01/2018 

                                                 
2 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
3 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
4 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
5 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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(jeżeli dotyczy)6: 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić Wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów7: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem8? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone9: czy Wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”10 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 

                                                 
6 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
7 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
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. 
9 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
10 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 

Jeżeli dotyczy, czy Wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
Wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie11: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
Zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
Wykonawcami12? 

[] Tak [] Nie 

                                                 
11 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
12 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych Wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
Wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy Wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V13. 

                                                 
13 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Przetarg nieograniczony-znak: MZK/01/01/2018 
 
 

 

32

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
Zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podWykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot Zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podWykonawcy (każdej kategorii podWykonawców), których to dotyczy – informacje 
wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej14; 

2. korupcja15; 

3. nadużycie finansowe16; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną17 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu18 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi19. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego Wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych Wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie Wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]20 

Jeżeli tak, proszę podać21: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

                                                 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
16 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]22 

W przypadku skazania, czy Wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia23 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki24: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu Zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy Wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 25 

[……][……][……] 

                                                 
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
24 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Przetarg nieograniczony-znak: MZK/01/01/2018 
 
 

 

35

proszę wskazać: 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI26 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  
Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy27? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy Wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych28; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej29. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy Wykonawca jest winien poważnego 
[] Tak [] Nie 
 

                                                 
26 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
27 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
28 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
29 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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wykroczenia zawodowego30?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

 [……] 

Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy Wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów31 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy Wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
Wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi Zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy Wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 
podmiotem Zamawiający lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
Jeżeli tak, czy Wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy Wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot Zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
Zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

[] Tak [] Nie 

                                                 
30 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
31 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]32 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
Wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
32 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) Wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot Zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot Zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby Wykonawcy33: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
Wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
Wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot Zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34 (): 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                 
33 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący35: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa Wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez Wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych36 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia Wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y37 – oraz wartość): 
[……], [……]38 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego Wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
Wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot Zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia39 Wykonawca wykonał 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

                                                 
35 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
38 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia40 Wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych41: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych42, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane Wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy Wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli43 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub Wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 

[……] 

                                                 
40 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
41 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
42 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności Wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
43 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym Wykonawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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zarządzania środowiskowego: 
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
Wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom44 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy Wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot Zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 
Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 

[] Tak [] Nie 
 
 

                                                 
44 Należy zauważyć, że jeżeli Wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
Wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot Zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 
Wykonawca oświadcza, że: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy Wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej45, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie46 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]47 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim48, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.49, instytucja zamawiająca lub podmiot Zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot Zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

                                                 
45 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
48 Pod warunkiem że Wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi Zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
49 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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