
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 

1.Nazwa i adres zamawiającego 
  
Zamawiający:                           Gminny Zakład Usług Komunalnych  
                                                  w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie 
Adres Zamawiającego:  
                                                  Świerszczów 108 
                                                  22-500 Hrubieszów 

                                      tel./fax (0-84) 697-16-60 
                                      e-mail: poczta@gzukswierszczow.pl 

 
2.Tryb udzielenia zamówienia. 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 907 z późn. zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz  
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wartość zamówienia - poniżej 207.000 euro (art. 11 ust. 8 ustawy).  
Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące  
znaczenie:  
      a) „zamawiający”        - Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w   
                                             Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów  
      b) „postępowanie”       - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  
                                             przez zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia   
                                             2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych   
                                             wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych   
                                             warunków zamówienia,  
      c) „siwz”                      - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
      d) „ustawa”                  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  
                                             publicznych,  
      e) „zamówienie”          - zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  
                                             szczegółowy opisany w punkcie 3 siwz,  
      f) „wykonawca”          - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna  
                                             nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie  
                                             zamówienia publicznego, złożyła ofertę albo zawrze z   
                                             zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego,  
     g) „zamówienie publiczne” – umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a  
                                              wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa. 
3. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 30 000 litrów oleju napędowego, polegająca na 
tankowaniu pojazdów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w 
Świerszczowie, na stacji paliw Wykonawcy, położonej w odległości nie większej  niż 8 km 
od siedziby Zamawiającego, możliwe tankowanie co najmniej od godz. 600do godz. 2200. 
Podana ilość zakupu oleju napędowego w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem 
ma jedynie charakter orientacyjny. Olej napędowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy 
PN-EN 590. W okresie zimowym tj. od połowy listopada do końca lutego jakość zimowa 
oleju napędowego ma spełniać parametr „temperatura zablokowania zimnego filtra” i  musi  
wynosić  co  najmniej   minus 20°C .  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni. 
 
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
09134100-8 – Olej napędowy.  
 



 
4. Termin wykonania zamówienia. 

- od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia  01.01.2016r. do dnia 31 grudnia  
2016 roku. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
tych warunków.  
        
          5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają    
                   warunki dotyczące:  
          5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności;  
                    Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na  
                     podstawie przedłożonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków  

udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – pkt 1 oświadczenia), tj. posiada  koncesję 
wydaną  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi,  
o której  mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059),   wg zasady spełnia/nie 
spełnia; 

          5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  
                    Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na  
                    podstawie przedłożonych do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków  
                    udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 specyfikacji  
                    istotnych warunków zamówienia - pkt 2 oświadczenia) wg zasady spełnia / nie  
                   spełnia;  
         5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
                   do wykonania zamówienia;  
                   Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na  
                   podstawie przedłożonych do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków  
                   udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 specyfikacji  
                   istotnych warunków zamówienia - pkt 3 oświadczenia) wg zasady spełnia / nie  
                   spełnia;  
         5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
                   Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na  
                   podstawie przedłożonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków  
                   udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 specyfikacji  
                   istotnych warunków zamówienia - pkt 4 oświadczenia) wg zasady spełnia / nie  
                  spełnia;  
         5.1.5. zgodnie z art. 26 ust. 2b wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  
                   potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub  
                   zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  
                   prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  
                   zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  
                   niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym  
                   celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  
                   niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  
                   zamówienia.  
  
      5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z  
             postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1     
             ustawy – Pzp.  
      5.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1):  
                 
                 
 
                    
                 1) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość  



                      ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli   
                      układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie      
                      przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
                  2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  
                      ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali   
                      oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych   
                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
                  3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  
                      związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko   
                      prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko  
                      środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
                      gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
                      majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  
                      zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  
                      lub przestępstwa skarbowego;  
                  4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo   
                      popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,   
                      przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,   
                      przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo    
                      przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  
                      popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo   
                      skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku   
                      mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
                   5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  
                      za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie   
                      zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  
                      zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
                      przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo   
                      popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo   
                     skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  
                      mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
                   6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których    
                       komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w   
                       związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  
                       prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko      
                       środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi   
                       gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
                       majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  
                       zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  
                       przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
                   7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego   
                       prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem   
                       o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  
                       pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  
                       przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  
                       przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  
                       przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo   
                       związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  
                       skarbowego;  
                    8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o  
                        zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  
                        zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  
                  9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za  
                        przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  
                        2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  
                         przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
                        (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  



                  10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką  
                        komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których    
                        odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub  
                        urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  
                        przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia  
                        15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy  
                        cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  
                        Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się   
                        wyroku.  
  
      5.2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,  
                którzy (art. 24 ust. 2):  
            1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego  
                postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami   
                uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych  
                wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  
            2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  
                prowadzonego postępowania;  
            3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
            4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego   
                2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.  
                zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że  
                istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej  
                konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
       6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w  
              art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: 
      6.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wypełnionego i  
               podpisanego załącznika nr 2 siwz), 
      6.1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności ,  
               jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,  
               zezwolenia lub licencji. 
      6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
              zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy   
              każdy z wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:  
      6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5);  
      6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:  
      6.3.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z  
              dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,     
              że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi zał. nr 4 siwz);  
      6.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  
      6.4.1.Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za  
               zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli złożona przez wykonawcę kopia   
               dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości  
              zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  
              dokumentu.  
     6.4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  
               polski.  
     6.4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
              kopie dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
     6.5.  Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania  
             warunków udziału w postępowaniu.  
     6.6.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawców, którzy w  
            określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części   
             6.2 i 6.3 siwz lub pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy   



             lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym   
             terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub  
             konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w  
            wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i  
            dokumentów, o których mowa w części 6 siwz.  
 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
    7.1  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich   
           wątpliwości związanych z SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty   
           kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych w  
           Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów. Zapytania  
           mogą być składane pod nr telefonu (084) 697 16 60 lub pocztą elektroniczną: e-mail:  
           poczta@gzukswierszczow.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania  
           związane z postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego  
           nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
           składania ofert.   
    7.2  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Kierownik Zakładu   
           Wanda Grochowicz, fax (084) 697 16 60, e-mail wgrochowicz@gzukswierszczow.pl 
    7.3  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
           przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków,   
           zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem. 
8. Wymagania dotyczące wadium. 
      
          Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9. Termin związania ofertą.  
     9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą  
            rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie  
            11.1 siwz. 
    9.2. 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 na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
    
   10.1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w    
           siwz i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
   10.2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem  
            oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie  
            odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i  
            złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z  
            tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  
   10.3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,  
            komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez    
            osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i    
            zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi   
            ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności   
            gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku   
            podpisywania oferty przez pełnomocnika musi być załączone pełnomocnictwo   
            określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji  
            wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona  
            potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub  
            notariusza. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub   



            notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. Zamawiający zaleca aby wszystkie    
            kartki oferty były ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez    
            osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Ewentualne  
            poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane    
            przez osoby uprawnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  
            zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  
            udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  
            sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać   
            zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie    
            ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka  
            korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o   
            udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze   
            skutkiem dla mocodawców.  
   10.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  
   10.4.1.Formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1  
              siwz.  
   10.4.2.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w  
              postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6 siwz  
   10.5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
   10.6. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w    
            rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
            konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), co do  
            których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą    
            być udostępnione i wykazał ,że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę   
            przedsiębiorstwa , muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ –  
            TAJEMNICA PREZDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część niezłączona z  
            jawną częścią oferty w sposób trwały. Brak stosownego zastrzeżenia będzie  
            traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych  
            dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach  
            określonych w ustawie.  
   10.7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób  
            zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie  
           zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na sprzedaż oleju napędowego dla     
           Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, nie   
           otwierać przed 17.12.2015r. do godziny 1015” . Na wewnętrznej kopercie należy   
           podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwi ć zwrot oferty w przypadku dostarczenia  
           jej zamawiającemu po terminie.  
   10.8.Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed  
           upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają  
           zachowania formy pisemnej. Ofertę, która została złożona po terminie zamawiający  
           zwróci niezwłocznie wykonawcy.  
   10.9. Do oświadczeń wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  
            odpowiednio punkt 10.7 siwz. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić  
            zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.  
 
11. Miejsce oraz termin składania ofert. 
   11.1  Termin składania ofert upływa 17.12.2015r. o godz.1000. Oferty złożone po tym    
            terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny  
            zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego,  
            a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
   11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego i zaadresować: 
           Gminny Zakład Usług Komunalnych 
           w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie 
           Świerszczów 108 
           22-500 Hrubieszów 
   11.3 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2015r. o godz. 1015 w siedzibie  
            Zamawiającego, pokój nr 2. 



   11.4  Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym  
            Wykonawcom na ich wniosek. 
 
12. Opis sposobu obliczania ceny.  
   12.1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to  
            rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust.2  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o   
            informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.915). 
   12.2. Zamawiający informuje, że oferowana przez wykonawcę cena jest ceną, wyrażoną w  
            polskich złotych, brutto, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki (łącznie z  
            podatkiem VAT za 1 litr oleju napędowego. Oferowana cena musi uwzględniać  
            wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować wszystkie koszty,  
            jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi    
            przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę tą wykonawca    
            przedstawi w formularzu oferty (załączniku nr 1 siwz) musi być wyrażona w polskich    
            złotych i być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
           Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni, licząc od dnia  
           składania ofert, co oznacza, że oferowana cena oferty musi być aktualna co najmniej w  
           dniu składania i otwarcia ofert.  
  12.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę , w szczególności                  
          jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich  
          złożonych ofert w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o  
          udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty ceny  
          mających wpływ  na wysokość ceny. 
   12.4. Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z  
           dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
           do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci ofertę.  
   12.5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki. 
   12.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u   
           zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i   
           usług zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny   
           podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  
           przepisami. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować 
zamawiającego, 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.  
 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 
   13.1. Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować  
            zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryterium oceny ofert jest cena (98 punktów) i   
            termin płatności (2 punkty).  
   13.2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę , która otrzyma największą   
           liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium, uzyskanych wg poniższych  
           wzorów:  
                                        Cena oferty z najniższą ceną brutto 

1) Kryterium cena = ----------------------------------------------- x 100 x 98% 
                                   Cena ocenianej oferty brutto 
 
2) Kryterium termin płatności :  
- termin płatności powyżej 14 dni do 21 dni – 1 punkt ; 
- termin płatności powyżej 21 dni do 30 dni – 2 punkty; 
Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin płatności – 14 dni. 
Najdłuższy możliwy termin płatności – 30 dni. 
Punkty przyznawane będą na podstawie powyższego wzoru , z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku. 



 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w  
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
  
     14.1. Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  
              zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
          1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  
              siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  
              uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo  
              miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację  
              przyznaną ofertomw każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
          2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  
              prawne;  
          3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
              podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
          4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w  
             sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
     14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści   
              informacje kreślone w punkcie 14.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz na tablicy    
              ogłoszeń Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w   
              Świerszczowie. 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,  
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie  
zamówienia publicznego na takich warunkach.  
      16.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie  
               podpisana umowa na zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni     
               od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub  
               drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z   
               zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a lub pkt 3 ppkt a  
               ustawy.  
     
     16.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera zał. nr 3 - projekt umowy na  
             zrealizowanie zamówienia. Projekt umowy zostanie uzupełniony wyłącznie zgodnie   
             ze wskazaniami zawartymi w siwz o dane dotyczące wykonawcy oraz dane zawarte w  
             ofercie tj. ceny.  
    16.3. Formularz oferty zawiera oświadczenie, że wykonawca akceptuje warunki umowy  
             określone w projekcie umowy. Podpisanie tego oświadczenia oznaczać będzie    
             gotowość do zawarcia umowy z zamawiającym na określonych tam warunkach. Nie    
             jest wymagane załączanie projektu umowy do oferty.   
    16.4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na  
             podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji gdy     
             wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla zamawiającego albo gdy nastąpi zmiana   
             stawki podatku VAT.  
              
                
     
 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
       postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
     Wykonawcom i innym osobom, a także „podmiotom”, o których mowa w art. 179    
             ust. 1 ustawy, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz  
             ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego  



             przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI    
             ustawy. 
 
18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
19. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
      Zamawiający informuje, że do kontaktów drogą elektroniczną przeznaczony jest  
      następujący adres poczty internetowej: poczta@gzukswierszczow.pl  
 
20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w  
walutach obcych.  
      Ceny oferowane muszą być wyrażone w PLN. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w   
      walutach obcych.  
 
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
22. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje  
ich zwrot.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
23. Wykaz załączników:  
              
              1. Zał. nr 1.Formularz oferty.  
              2. Zał. nr 2 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
                                 (art. 22 ust. 1 ustawy). 
              3. Zał. nr 3. Projekt umowy.  
              4. Zał. nr 4. Formularz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
                                 albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
              5. Zał. nr 5  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania o   
                                udzielenie  zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień   
                                publicznych. 
 
 
                         
 
 
 
Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdzam: 
Grażyna Starykiewicz 
Hrubieszów dnia 09.12.2015 r.                                                            Kierownik Gminnego    
                                                                                                       Zakładu Usług Komunalnych 
                                                                                                                 w Hrubieszowie 
                      
                                                                                                           (-) Wanda Grochowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
Wykonawca……………… 
…………………………… 
…………………………… 
Tel./fax…………………...                                Gminny Zakład Usług Komunalnych 

                                                              w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie 
                                                                            Świerszczów 108 
                                                                            22-500 Hrubieszów 
 

 
 

O F E R T A 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia na dostawy oleju napędowego w trybie przetargu 
nieograniczonego: 
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia obejmującego sprzedaż: 
    - oleju napędowego. 
 
Cena jednego litra: 
   - oleju napędowego - cena brutto…………zł/l (łącznie z podatkiem VAT) 
    
Producentem ww. paliwa jest………………………………………………………… 
Stacja paliw , w której będą tankowane pojazdy znajduje się w odległości .................. 
 od siedziby Zamawiającego, tj . w miejscowości ..............................ul. ...............................  
2. Termin płatności za zrealizowane dostawy .............. dni. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 20 dni. 
5. Podana w ofercie cena zawiera wszelkie koszty pośrednie do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w SIWZ. 
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do 
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7. Zamówienie będzie realizowane do dnia 31.12.2016r. 
 
 
 
 
  
 ……………………………………… 

/podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania   
                          Wykonawcy/  
 

 
 
 
……………………,dnia…………………….. 
 
 

 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
           /pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „dostawa około 30 000 litrów oleju napędowego dla 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie” 
 
Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: 
 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają ten obowiązek,  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie, 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. spełniam warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
 
 
 
 …………………………………… 
 (podpis  osoby uprawnionej 
 do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 
 
 
……………………..,dnia………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 



 
                                                      - P R O J E K T -                            załącznik nr 3 do SIWZ 

 
U M O W A     S P R Z E D A Ż Y 

 
 
 
 
 Spisana w dniu .................. w Świerszczowie pomiędzy ............................................................ 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez ............................................................................................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ ,  
a : 
 Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie 108 ,  
22-500 Hrubieszów   NIP 919-14-94-962, REGON 950343279 reprezentowanym przez: 
1. Wandę Grochowicz  - Kierownika Zakładu, przy udziale 
2.  Piotra Sakowskiego  - Głównego Księgowego 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. 
o treści następującej : 
 

§ 1. 
1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa na warunkach wynikających z 
przeprowadzonego postępowania w ramach zamówień publicznych olej napędowy w ilości  
do 30 000 litrów   pochodzący..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2.  Wartość brutto umowy  stanowi cena oferty brutto , tj .......................................................... 
3. Zmiana  ilości nabywanego oleju napędowego nie będzie skutkowała dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego , poza rozliczeniem za faktycznie nabytą ilość .  
 
 

§ 2. 
1.Olej napędowy  sprzedawany będzie na stacji paliw ............................................................. 
.................................................................. bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego, 
sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. według zapotrzebowania 
wskazanych pojazdów i dokumentu rozchodowego wydawanego przez Wykonawcę po 
każdorazowym tankowaniu. 
2. Lista pojazdów uprawnionych do tankowania stanowi załącznik nr 1 do umowy i podlega 
sukcesywnie aktualizacji. 
 
 

§ 3. 
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania , nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016  
do dnia 31.12.2016r. 
 
 

§ 4. 
1.Cena kupna zgodnie z warunkami ustalonymi w przeprowadzonym postępowaniu w ramach 
zamówień publicznych wynosi za 1 litr oleju napędowego ................brutto, łącznie z 
podatkiem od towarów i usług VAT (słownie: ..............................................................) . 
2. Cena określona w ust. 1 jest niezmienną w okresie trwania umowy, za wyjątkiem zmiany 
stawki VAT. W tym przypadku zmianie ulega tylko cena brutto.  
 
 
 
 

§ 5. 



1. Wykonawca sprzedawać będzie ww. paliwo zgodnie z normą jakościową dla danego 
rodzaju towaru określonego w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego i na żądanie wyda Zamawiającemu świadectwo jakości na 
powyższy towar. 
2. W razie stwierdzenia wad lub zanieczyszczeń paliwa Zamawiający złoży reklamację 
Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 
daty jej otrzymania. 
3. Uznanie reklamacji bądź brak odpowiedzi w terminie określonym w  ust. 2 powoduje 
przyjęcie przez Wykonawcę wszystkich kosztów reklamacji związanych z wymianą paliwa 
włącznie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego .  
 
 

§ 6. 
1.Należności za dostawę paliwa regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych na 
koniec każdego miesiąca i dostarczanych przez Wykonawcę  Zamawiającemu. 
2. Termin płatności określa się na ........ dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej 
Zamawiającemu faktury.  Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 
3. Do każdej faktury Wykonawca załączy dowody rozchodowe dokumentujące wydanie 
paliwa na poszczególne pojazdy opatrzone pieczęcią Wykonawcy oraz podpisami wydającego 
i odbierającego paliwo. 
4. W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentach , które spowodowały zawyżenie lub 
zaniżenie należności za pobrane paliwo, Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych 
faktur VAT. 
 

 
§ 7. 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy , o którym mowa 
w § 1 umowy.  
2. W przypadku nie wypełnienia obowiązku ciągłości dostaw paliwa, o której mowa w § 5 
ust.4  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości 100,00zł  za każdy dzień braku 
możliwości zatankowania pojazdów. 
 

 
§ 8. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 

 
§ 9. 

Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem, wyłącznie w przypadku nie realizowania postanowień niniejszej umowy. 
 

 
§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
stanowiąca załącznik nr 2 . 
 

§ 11. 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd dla siedziby 
Zamawiającego. 



 
 

§ 12. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
    
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do umowy                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

LISTA POJAZDÓW 
 
 
 
 
1. Autobus Autosan nr rej. LHR F 239 
2. Ciągnik Ursus  nr rej. ZMI 0172 
3. Równiarka Dz-122-A-6 
4. Samochód Volkswagen nr rej. LHR 7J75 
5. Koparko-ładowarka Komatsu nr nadwozia FAI1802080000588 
6. Koparka gąsienicowa Yanmar nr nadwozia 04673156900 
7. Samochód Ford Transit nr.rej. LHR 02492 
8. Samochód Lublin 3 nr.rej LHR A334 
9. Ciągnik Crystal nr.rej. LHR 61U4 
10.Samochód STAR 200 nr rej. LHR G 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
zał. nr 4 SIWZ 

  
………………………., dnia ……………. 2015 r. 

 
 

Nazwa, adres Wykonawcy 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg 

nieograniczony   pod nazwą: „dostawa około 30 000 litrów oleju napędowego dla 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie” 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

1. ……………………………………………………………………………….., 

2. ……………………………………………………………………………….., 

3. ……………………………………………………………………………….., 

4. ……………………………………………………………………………….., 

5. ……………………………………………………………………………….., 

6 ………………………………………………………………………………... 

 

 
Informuję, że nie należę/my do grupy kapitałowej. 
 

 

 

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

                                                                                                                 (podpis  osoby uprawnionej 
         do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

zał. nr 5 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
                                                       /pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „dostawa około 30 000 litrów oleju napędowego dla 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie” 
 
Niniejszym , zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
                                                                                           ...................................................... 
                                                                                                                                                    (podpis  osoby uprawnionej  
                                                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


