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Rozdział 1. Informacje ogólne 
 
1. Dane Zamawiającego:  
Nazwa podmiotu:  Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
Adres:   ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska  
tel.:   +48 14 6210562,  
adres e-mail:  przetargi@dorzeczebialej.pl  
strona internetowa: www.dorzeczebialej.pl 
 
2. Tryb udzielania zamówienia: 
1. Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć 
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej w pkt. 1. 

 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu; 
a) Biuletyn Zamówień Publicznych 
b) tablica ogłoszeniowa w siedzibie Zamawiającego  
c) strona internetowa Zamawiającego  
 
4. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie będzie 
stosował tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.  
 
 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów 
służbowych i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w formie 
bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy na terenie gm. Tuchów. 

Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości: 
a. Około 40 000 l oleju napędowego; 
b. Około   2 500 l benzyny bezołowiowej 95; 

 
Uwaga!  
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa jest ustalona na podstawie zużycia w 2019r. i ma 
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze 
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliw w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania 
przewidywanej ilości paliw. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 

 

Wymagania dotyczące dostawy: 

a. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w 
dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego rabatu (upustu) podanego przez Wykonawcę 
w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2; 

b. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów 
służbowych i odpowiednich zbiorników przenośnych na paliwo;  

c. Dowodem zrealizowania dostawy będą dokumenty WZ wystawione na Zamawiającego 
zawierające opis dotyczący: marki tankowanego pojazdu, nr rejestracyjny oraz stan licznika w 
momencie tankowania. W przypadku tankowania do zbiorników na fakturze będzie zapis 
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dotyczący deklarowanego przez pracownika Zamawiającego miejsca planowanego zużycia 
(nazwa sprzętu, urządzenia); 

d. Wystawiony dokument WZ każdorazowo będzie podpisany przez Wykonawcę i 
upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zatankowanego 
paliwa. 

e. Na podstawie dokumentów WZ Wykonawca wystawia co tydzień w poniedziałek, zbiorczą 
fakturę z podaniem nr dok. WZ, oraz 30 dniowym terminem płatności. 

 
2. Wszystkie rodzaje paliwa powinny posiadać parametry zgodne z PN jak również spełniać 

wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19.10.2005r. również w okresie zimowym  i mieć odpowiednie certyfikaty. 
 

3. W przedmiotowym postępowaniu mogą brać udział tylko Wykonawcy posiadający stację 
paliw na terenie gminy Tuchów. 

 
4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca 
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

a) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w 
niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6). 

UWAGA. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia (zał. nr 6) wykonawca nie składa. 

 
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 
Główny przedmiot:   09134000-7   - oleje napędowe 

09132000-3  - benzyna bezołowiowa 
 
 

Rozdział 3. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i częściowych 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
Rozdział 4. Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej  

                                           
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 – 101b ustawy 
Pzp. 
 
 
Rozdział 5. Informacje o planowanych zamówieniach dodatkowych. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67  
ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp, w wysokości do 20%  wartości zamówienia podstawowego. W ramach 
zamówień o których mowa, Zamawiający przewiduje dostawę paliw, w przypadku, gdy zaistnieje 
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe 
na ten cel. 
 
 
Rozdział 6. Informacje dotyczące podwykonawstwa. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 
 
 
Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia.  
Dostawa paliw świadczona będzie sukcesywnie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.  
 
 
Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych 
warunków. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności  zawodowej, 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
c) zdolności technicznej i zawodowej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) 
ustawy Pzp, 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ustawy Pzp, 
b) warunki określone w ust. 2a) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy 

Wykonawcy łącznie. 
4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt  1 dokonywana będzie zgodnie z formułą „spełnia 

- nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz 
zawiera rozdział 9 SIWZ. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
 
Rozdział 9. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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1. Zamawiający  żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty: 
1.1 Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

SIWZ); 
1.2 Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4 do 

SIWZ);  
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
2. Na potwierdzenie warunków o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą 

powinien przedłożyć: 
2.1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny; 

2.2 w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje 
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny; 

2.3 w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje 
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny; 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

3.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, (Wykonawca może dołączyć 
do oferty aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej); 

3.2 informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(załącznik nr 5 do SIWZ); 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 
4.1 oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach SIWZ, 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale; 

4.2 dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
pkt. 4.1 , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

4.3 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. 

5. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania 
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oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych 
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do 
reprezentowania pozostałych. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
7.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty.  
8.1 wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty.  

8.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 

13. Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, zawierające co 
najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji oraz wyznaczy osobę 
uprawnioną do kontaktów. 
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Rozdział 10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i ust. 5 pkt 1) 
ustawy Pzp oraz podstawy odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie publiczne wykonawcę, który nie wykaże 
braku podstaw do wykluczenia opisanych w art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1) 
ustawy Pzp, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

3. Zamawiający odrzuci z niniejszego postępowania ofertę Wykonawcy w przypadkach 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.  
 
1. Oferta wraz z załącznikami zostanie przekazana Zamawiającemu pisemnie. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz 

Wykonawcami będą przekazywane pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający 
lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

3. Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres: 
przetargi@dorzeczebialej.pl  

4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści także na stronie 
internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści 
SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu 
oceny ich spełnienia. 

6. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres Zamawiającego: Spółka Komunalna 
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska. 

 
 
Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Pana Piotra Zając tel. 
+48 146506204 wew. 157,  fax. +48 6210564 email przetargi@dorzeczebialej.pl  

 
 
Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
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Rozdział 14. Termin związania ofertą.  
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni,  licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 
 
Rozdział 15. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 
4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką biurową. 
6. Oferta powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną  

do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione  

w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną  
do podpisywania oferty. 

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby 
uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. 

9. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne 
niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu 1 są składane 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny być składane w 
j. polskim. 

10. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez 
osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone parafą z imienną pieczątką. 

11. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy 
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą 
przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 
mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, spełniające warunki ustawy, 
odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej 
SIWZ. 

13. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione  
w niniejszej SIWZ. 

14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
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15. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie (na podstawie udzielonego Liderowi pełnomocnictwa). 

 
16.  Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:  

 
 

Spóła Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

Dziennik podawczy 
Tel +48 146210562 

 
Oferta w postępowaniu na: 

Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń  
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020 roku. 

 

 
Na kopercie należy umieścić również nazwę, dokładny adres i numer telefonów Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci). 

17. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III 
Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów, Polska, dziennik podawczy. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie  
z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i 
numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

21. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować 
będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

23. Na ofertę składają się:  
1) Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SIWZ). 
2) Formularz cenowy (wzór załącznika nr 2 do SIWZ). 
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ).  
4) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do 
SIWZ).  

5) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 6 do SIWZ); 

6) Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.  
7) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub 

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
8) Wykonawca może dołączyć do oferty również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny.  
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, 
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, która zostanie wyliczona przez 
Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 

4. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. 
5. W Formularzu Oferty należy podać ceny paliw obowiązjące w dniu sporządzenia oferty na stacji 

paliw Wykonawcy wymienionej w tymże formularzu. 
6. Zastosowany w Formularzu Cenowym opust obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia. 
7. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownym w formularzu oferty. 
 
 

Rozdział 17. Kryteria złożonych ofert i ich ocena.  
1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanego kryterium 

wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu 
oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

2. Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie: 
a. cena oferty – 100 % , 

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg 
następującego wzoru i punktacji: 
 

cena oferty – 100% (P1), 
 
Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena wg wzoru: 
                                        
                                     najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 
 cena oferty = -------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 100% 
                                                 cena oferty badanej 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 
kryterium „cena oferty”. 

 
5. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do  oferty. 
6. Wielkość rabatu (opustu) przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. Należności 

z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie. 
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

 
 

 
 
Rozdział 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce składania ofert - w siedzibie Zamawiającego: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. 
z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów – dziennik podawczy. 

2. Termin składania ofert – 20.12.2019r.,  godz.10:00. 
3. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w pok. SALA NARAD. 
4. Termin otwarcia ofert – 20.12.2019r.,  godz.10:15 
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5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 
dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
8. Po otwarciu ofert zamawiający umieści na stronie internetowej www.dorzeczebialej.pl   

informacje o których mowa w art. 86 ust 5. 
 
 
Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy. 

1. Zgodnie z art. 139 i art.140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1.1 zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
1.2 mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 
1.3 jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
1.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
1.5 jest zawarta na okres wskazany w TOMIE II niniejszej SIWZ; 
1.6 podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.  
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w TOMIE II niniejszej SIWZ.  
 
 
Rozdział 21. Informacje dotyczące rozliczania się z Wykonawcą. 
 Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 
 
 
Rozdział 22. Aukcja elektroniczna.  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 
 

Rozdział 23. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 
Rozdział 24. Informacje dot. protokołu. 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
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Rozdział 25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 
1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Pzp. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniana jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
kryteria wyboru.  

2. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wszystkim Wykonawcą  poda 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1  ustawy Pzp, zamieści je na własnej stronie 
internetowej (www.dorzeczebialej.pl ) oraz w swojej siedzibie na “Tablicy ogłoszeń”  

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem lub faksem.  

5. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów 
o których mowa powyżej w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy Pzp. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku kiedy zajdą przesłanki odrzucenia oferty 
zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.  

 
 
Rozdział 26. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
„RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 c, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 852747825 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres  
e-mail iod@dorzeczebialej.pl  

3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO; 
d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1  

lit. c RODO; 
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e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO; 

4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 
a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami realizowanymi 

w imieniu Administratora Danych; 
b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 
c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania; 
d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
e. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 
2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana/Państwa dane  nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) 
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  
c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  
d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 
ust. 3 RODO) 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8. Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 7 w/w  
dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14621 05 62 lub pod adresem e-mail: 
iod@dorzeczebialej.pl  

 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

2. Państwa  dane  nie   będą   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  również w 
formie profilowania. 

 
 
Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też 
postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp 
(art. 179-198). 
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Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 

1. TOM I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 Załącznik Nr 1 – Formularz oferty; 
 Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy; 
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania; 
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej 
 Załącznik nr 6 -Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 
 

2.TOM II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY  
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  

Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku 

 
Nr postępowania: ZP-6/19 

                                                                                        
1.  Zamawiający: 

 Spółka Komunalna  „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2: 
 

Nazwa(y) i adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

Osoba do kontaktów  
 

Nr tel./faks  
 

adres e-mail  
 

 
3.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty za całość wykonania przedmiotu zamówienia: 

 
bez podatku od towarów i usług: ........................................................................ [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................... [PLN]) 

należny podatek od towarów i usług:…............................................................... [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................... [PLN]) 

RAZEM: cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..................................[PLN] 

(słownie: ................................................................................................................ [PLN])  

zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym. 

 
4) zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia stałego upustu 

cenowego zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym, 
5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem 

wyznaczonym przez Zamawiającego w rozdziale 7 SIWZ, 
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia do umowy przedstawione w TOMIE II SIWZ, 
                                           

2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

9) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]3,  

10) oświadczam(my), iż jestem(śmy)/nie jestem(śmy)4 małym lub średnim przedsiębiorstwem, 
11)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. z  Dz. U. z 2015r poz. 2164) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy żadne z informacji zawartych 
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania5. 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od Do 

1.    
 
12) zapoznałem się/zapoznaliśmy się z zapisami Rozdziału 26 SIWZ dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

3 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ CENOWY  
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  

„Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku” 

 
Nr postępowania: ZP-6/19                                                                                   
 
Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o.  
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C  
 
Wykonawca:                                                                                                                

                                                                                                                  
……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres): 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 

Ilość 
jednostek 

wyrażona w 
litrach  

Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN] 

Oferowany 
stały rabat od 

ceny 
detalicznej z 
dnia zakupu 

paliwa 
[%] 

Wartość łączna 
zamówienia tj. 

kolumna 3 x 
kolumna 4 

1 2 3 4 5 6 
Sposób wyliczenia  

1. Olej napędowy 40 000    

2. 
Benzyna 
bezołowiowa 95 2 500    

Łącznie tj. wiersz 1 + 2  

 
Stacja benzynowa, na której realizowane będą tankowania pojazdów Spółki Komunalnej “Dorzecze 

Białej” Sp. z o.o. zlokalizowana jest na terenie gminy Tuchów w miejscowości/przy ulicy pod adresem 

………………………………………………………………………. 

 
 
 

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

(podpis) 
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Załącznik nr 3 
Nr postępowania: ZP-6/19 
 
Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o.  
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C  
 
Wykonawca:                                                                                                                

                                                                                                                  
……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 
 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku” 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w   zakresie opisanym w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,  
w następującym zakresie: …………………………………………………….……………………………………………………. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4  
Nr postępowania: ZP-6/19 

 
Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o.  
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C  
 
Wykonawca:                                                                                                                

                                                                                                                  
……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.:  
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki 

Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku” 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 

ustawy Pzp. 
 
 

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

(podpis) 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
         ………………………………………… 

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

       (podpis) 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
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  Załącznik nr 5 
Nr postępowania: ZP-6/19 
                                                                                       
Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o.  
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C  
 
Wykonawca:                                                                                                                

                                                                                                                  
……………………………… 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu  
nieograniczonego pn.:  

 

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku” 

 
Oświadczam/my, że: 

1.  nie należę/nie należymy6 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.  

     (Dz. U. z  2015 r.  poz. 184, 1618 i 1634 )  
2. należę/należymy7 do 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) z  
Wykonawcą (ami)……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    podać nazwę i adres wykonawcy 
 który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. 

Oświadczam/my, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie  niniejszego zamówienia, co potwierdzam załączonymi do oświadczenia 
dowodami. 

............................... dnia....................             ...........................................................                                                 
                                                                                                 podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) 
                                                                                                                               do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
UWAGA!  
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji.  
W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie dotyczy.  
W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio wypełnia pkt. 2  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek 
konsorcjum. 

                                           
6 Niepotrzebne skreślić   
7 Niepotrzebne skreślić   



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Znak sprawy: ZP-6/19  23/23 
 

Załącznik nr 6 

Nr postępowania: ZP-6/19                                                                                       
  

Zamawiający:  
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o.  
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C  
 

Wykonawca:                                                                                                                
                                                                                                                  

……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO8  

 
  

Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Dostawa paliw 
płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 
roku”. 

 

......................................, dnia .............................              …………………..……………..…................................… 
         Podpis wraz z pieczęcią osoby  

  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA 

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa. 

 
                                           

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


