SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn. : „ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

ROZDZIAŁ III
1. FORMULARZ OFERTY Z DODATKAMI
2. WZORY DOKUMENTÓW SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA

1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn. : „ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Dodatek nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44 683 06 30, fax 44 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................
Adres:…………..............................................................................................................................
Województwo:................................................. Powiat:.............................................................
Tel./Fax. ......................................................................................................................................
REGON: ..................................................... NIP:..........................................................................
ADRES e-mail..............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ..........................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą *

□

małym
□ średnim
□ dużym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. 2019 poz.
1292.)
* - zaznaczyć właściwe
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................
Adres: …………...............................................................................................................................
Województwo: ........................................................ Powiat: ......................................................
e-mail: ..................................................... faks: …..........................
* - niepotrzebne skreślić
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95,
oraz dostawa oleju napędowego ON ”, przedkładam(-y) niniejszą ofertę oraz składamy poniższe
oświadczenia:
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1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Część nr 1:
cena netto 1 litra benzyny PB 95 po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi: ………………….. zł
podatek VAT:………… %
cena brutto 1 litra benzyny PB 95 po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi:...................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
Oferowany stały upust/marża* obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ……….%.
UWAGA!
Cenę należy wyliczyć w oparciu o wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale I ust. 13 SIWZ
,,Opis sposobu obliczenia ceny ”.
Część nr 2:
cena netto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi: ............. zł
podatek VAT: …………… %
cena brutto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi: …………. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł
Oferowany stały upust/marża* obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ………. %.
UWAGA!
Cenę należy wyliczyć w oparciu o wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale I ust.13 SIWZ
,,Opis sposobu obliczenia ceny ”.
Część nr 3:
cena netto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi: ………… zł
podatek VAT: …………… %
cena brutto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży* wynosi ………… zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Oferowany stały upust/marża* obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ……… %.
UWAGA!
Cenę należy wyliczyć w oparciu o wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale II ust. 13 SIWZ
,,Opis sposobu obliczenia ceny ”.

*- niepotrzebne skreślić
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz
z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty
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niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmujemy przekazane
dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
Dla części nr 1:
Oświadczam/y, że posiadam/y całodobowe stacje paliw do tankowania benzyny bezołowiowej PB 95
znajdujące się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że projekt umowy (ROZDZIAŁ IV SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:
Nazwa Wykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale poniższych podwykonawców* w następującym
zakresie (należy podać części zamówienia zlecane podwykonawcom i firmy podwykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Informuję, że wybór złożonej przeze mnie/nas* oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106).
Uwaga:
jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2020 poz. 106).do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę
(rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez
kwoty podatku.

9. Wadium dla części nr ……………….. w kwocie ................................. PLN wnieśliśmy w dniu ………….
..................................... w formie: ...........................................................................................................
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
Wskazujemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu…………………………………………………………………………………………..……………………………………………
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp nie
będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię ..........................................................................................................................................
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Stanowisko ................................................................................................................................................
Telefon ...................................................... faks ........................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………………………………………
11. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!
Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

*- niepotrzebne skreślić

------------------------------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 ).
2)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie ).
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Dodatek nr 2 do SIWZ

Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041
tel. 44/ 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl, e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
..................................................................
..................................................................
………………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zdolność techniczna lub zawodowa – wykaz wykonanych dostaw
Wykaz zrealizowanych lub realizowanych przez Wykonawcę zamówień polegających na tankowaniu
samochodów benzyną bezołowiową PB 95 dokonywanych w stacji paliw Wykonawcy w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu
składania ofert dla części nr 1.
Wykaz należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale I ust.
5.1.2 pkt 3) tiret pierwszy.
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Lp.

Opis przedmiotu
zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto za którą
Wykonawca był
odpowiedzialny

Termin realizacji zamówienia
data
rozpoczęcia
(dd/mm/rr)

data
zakończenia
(dd/mm/rr)

Podmiot na rzecz
którego realizowane
było zamówienie

1.
2.
3.
Do wykazu należy dołączyć dowody od podmiotów, dla których wykonywane było zamówienie określające, że
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!
Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.
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Dodatek nr 3 do SIWZ

Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041
tel. 44/ 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl, e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
..................................................................
..................................................................
………………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zdolność techniczna lub zawodowa – wykaz wykonanych dostaw
Wykaz zrealizowanych lub realizowanych przez Wykonawcę dostaw oleju napędowego ON w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem
terminu składania ofert dla części nr 2 i/lub nr 3.
Wykaz należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale I ust.
5.1.2 pkt 3) tiret trzeci i czwarty.

Lp.

Opis przedmiotu
zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto za którą
Wykonawca był
odpowiedzialny

Termin realizacji zamówienia
data
rozpoczęcia
(dd/mm/rr)

data
zakończenia
(dd/mm/rr)

Podmiot na rzecz
którego realizowane
było zamówienie

1.
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2.
3.
Do wykazu należy dołączyć dowody od podmiotów, dla których wykonywane było zamówienie określające, że
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!
Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041
tel. 44/ 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl, e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
Wykonawca:
..................................................................
..................................................................
………………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Bezgotówkowy zakup benzyny
bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.*
Oświadczam o wydaniu wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i załączam
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub wiążące porozumienie zawarte w sprawie spłat tych należności.*
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Dodatek nr 5 – składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)

Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a pzp do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Ja: ..................................................... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby), działając w imieniu i na rzecz: w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu, siedziba)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(określenie zasobu)
do dyspozycji wykonawcy..............................................................................................................
(nazwa wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

„ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
Oświadczam, iż:
1) udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) sposób wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie
następujący: .......................................................................................................................................................
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
............................................................................................................................................................................
4) W związku z tym, że oddaję do dyspozycji wykonawcy zasoby, dotyczące wyksztalcenia, kwalifikacji i doświadczenia
oświadczam, że zrealizuję roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą* (wykreślić , jeżeli nie dotyczy takich
zasobów).

............................, dnia ....................
Miejscowość

...............................................................................................
Podpis podmiotu udostępniającego zasoby lub osoby (osób)
upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby

Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia publikacji
informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ( informacja z otwarcia ofert ) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041
tel. 44/ 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl, e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
..................................................................
..................................................................
………………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa
w art. 24ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych
Po zapoznaniu się z informacją podaną przez zamawiającego na stronie internetowej www.bip.pgkradomsko.pl z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
Część nr 1
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i urządzeń Zamawiającego benzyną bezołowiową PB
95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 5 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN
228+A1:2017-06E lub równoważnej1.
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Część nr 2
Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami
zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej.
Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97500 Radomsko1.
Część nr 3
Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami
zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów
gm. Radomsko1,
1

– niepotrzebne skreślić

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086,)
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1076, 1086,)
tj. z następującym Wykonawcą:*

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Adres

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA!
Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
*- niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 7 do SIWZ

Uwaga !!! Niniejsze oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie.

Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041
tel. 44/ 683 06 30,
www.bip.pgk-radomsko.pl, e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Wykonawca:
..................................................................
..................................................................
………………………………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz całodobowych stacji benzynowych zapewniających realizację zobowiązań
związanych z niniejszym zamówieniem - dla części nr 1
Oświadczam/y, że posiadam/y całodobowe stacje paliw do tankowania benzyny bezołowiowej PB 95
znajdujące się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Adres

Dokument wypełniamy elektronicznie, następnie drukujemy do formatu PDF, podpisujemy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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