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PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawi e przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z pó źń. zm.)  
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)  
 
 
 

Przedmiot zamówienia:  
 

Dostawy oleju nap ędowego dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o.  
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Zatwierdził: 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości  
i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
Niespełnienie wymaga ń określonych niniejsz ą Specyfikacj ą spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z post ępowania lub odrzucenie oferty zgodnie z art. 24 i 8 9 ustawy Prawo 
zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z p óź. zm.)- zwanej dalej „Pzp” 
lub Prawo zamówie ń publicznych. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj ącego. 
 
1. Nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. 
2. Adres: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn - Koźle 
3. Tel. 77 4835252,  fax. 77 4833591 
4. Adres strony internetowej - www.mzkk-kozle.com.pl. 
5. Adres e-mail - mzkspzoo@mzkk-kozle.com.pl 
6. Nr konta bankowego: Bank PKO BP oddział Kędzierzyn – Koźle 

73 1020 3668 0000 5702 0337 2943 
 
II. Tryb udzielenia Zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu  
o przepisy dotyczące zamówień sektorowych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości większej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  
o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 
III. Opis przedmiotu Zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 500000 litrów oleju napędowego 

„standardowego” oraz 250000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych” do zakładowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. według nomenklatury określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. 
zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego 
podana jest szacunkowo i moŜe ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zaleŜności od 
potrzeb Zamawiającego. 

2. Kod wg WSZ CPV 09.13.41.00-8 - olej napędowy. 
3. Oferowany olej napędowy: „standardowy” będzie dostarczany w okresie od 1 marca do 

31 października i musi spełniać następujące wymagania: 
3.1 Określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, 
poz. 1441 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  
w zakresie oleju napędowego „standardowego”, przy czym oferowany olej 
napędowy musi być zgodny w dniu upływu składania ofert, z aktualnie 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3.2 Szczegółowy opis wymagań dotyczących oleju napędowego „standardowego”: 
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Wymagany zakres 
Właściwo ści Jednostki  

Minimum Maksimum 
Metody bada ń według:  

1. 2. 3. 4. 5. 
Liczba cetanowa  51 - PN-EN ISO 5165 
Indeks cetanowy  46,0 - PN-EN ISO 4264 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m³ 820 845 
PN-EN ISO 12185 
PN-EN ISO 3675 

Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych %(m/m) - 8,0 PN-EN 12916 

Zawartość siarki mg/kg - 10,0 
 PN-EN ISO 20884 
 PN-EN ISO 20846 

Temperatura zapłonu °C powy Ŝej 55 - PN-EN ISO 2719 

Pozostałość po koksowaniu (z 10% 
pozostałości destylacyjnej) %(m/m) - 0,30 PN-EN ISO 10370 

Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,01 PN-EN ISO 6245 
Zawartość wody mg/kg - 200 PN-EN ISO 12937 

Zawartość zanieczyszczeń  mg/kg - 24 PN-EN 12662 

Badanie działania korodującego na 
miedzi (3h, w temperaturze 50°C) klasa 1 PN-EN ISO 2160 

Odporność na utlenianie g/m³ - 25 PN ISO 12205 
Smarność, skorygowana średnica śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temp. 60°C µm - 460 PN ISO 12156-1 

Lepkość w temperaturze 40°C mm²/s 2,00 4,50 PN-EN ISO 3104 
Skład frakcyjny: 
          do 250°C destyluje 
          do 350°C destyluje 
          95% (V/V) destyluje do temp. 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

°C  

 
- 

85 
- 

 
<65 

- 
360 

PN-EN ISO 3405 

Estry metylowe kwasów tłuszczowych 
(FAME) %(V/V) - 7,0 PN-EN 14078 
Temperatura zablokowania zimnego 
filtru (CFPP) °C - 0 1) -102) PN-EN 116 
 

1) dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września 
2)dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 

 
3.3 Olej napędowy „standardowy” musi być czysty mikrobiologicznie i musi być 

odporny przez cały rok na ewentualne skaŜenia mikrobiologiczne  
w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach. 

3.4 Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być 
kompatybilne w paliwie finalnym. 

3.5 Oferowany i dostarczany olej napędowy nie moŜe zawierać etanoli i/lub metanolu. 
3.6 Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne 

z olejami silnikowymi. 
4. Oferowany olej napędowy: „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” 

będzie dostarczany w okresie od 1 listopada do 28 lutego i musi spełniać następujące 
wymagania: 
4.1 Określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, 
poz. 1441 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  
w zakresie oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych”, przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny  
w dniu upływu składania ofert, z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

4.2 Szczegółowy opis wymagań dotyczących oleju napędowego  
„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”: 



Nr sprawy ZP/5/2012 
 

4 
 

Wymagany zakres 
Właściwo ści Jednostki  

Minimum Maksimum 
Metody bada ń według:  

1. 2. 3. 4. 5. 
Liczba cetanowa  51 - PN-EN ISO 5165 
Indeks cetanowy  46,0 - PN-EN ISO 4264 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m³ 800 840 
PN-EN ISO 12185 
PN-EN ISO 3675 

Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych %(m/m) - 8,0 PN-EN 12916 

Zawartość siarki mg/kg - 10,0 
 PN-EN ISO 20884 
 PN-EN ISO 20846 

Temperatura zapłonu °C powy Ŝej 55 - PN-EN ISO 2719 

Pozostałość po koksowaniu (z 10% 
pozostałości destylacyjnej) %(m/m) - 0,30 PN-EN ISO 10370 

Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,01 PN-EN ISO 6245 
Zawartość wody mg/kg - 200 PN-EN ISO 12937 

Zawartość zanieczyszczeń  mg/kg - 24 PN-EN 12662 

Badanie działania korodującego na 
miedzi (3h, w temperaturze 50°C) klasa 1 PN-EN ISO 2160 

Odporność na utlenianie g/m³ - 25 PN ISO 12205 
Smarność, skorygowana średnica śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temp. 60°C µm - 460 PN ISO 12156-1 

Lepkość w temperaturze 40°C mm²/s 1,5 4,00 PN-EN ISO 3104 

Skład frakcyjny: 
          do 250°C destyluje 
          do 350°C destyluje 
          95% (V/V) destyluje do temp. 
          do 180°C destyluje 
          do 340°C destyluje 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

°C 
%(V/V) 
%(V/V) 

 

 
- 
- 
- 
- 

95 

 
- 
- 
- 

10 
- 

PN-EN ISO 3405 

Temperatura mętnienia °C - -22 PN-ISO 3015 
Temperatura zablokowania zimnego 
filtru (CFPP) °C - -32 PN-EN 116 
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 
(FAME) %(V/V) - 7,0 PN-EN 14078 

 
4.3 Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” musi być 

czysty mikrobiologicznie i musi być odporny przez cały rok na ewentualne 
skaŜenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz  
w autobusach. 

4.4 Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być 
kompatybilne w paliwie finalnym. 

4.5 Oferowany i dostarczany olej napędowy nie moŜe zawierać etanoli i/lub metanolu. 
4.6 Dodatki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne 

z olejami silnikowymi. 
5. Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku gdy w okresie od 1 marca do 31 października, 

będą się utrzymywały temperatury wymagające uŜywania oleju napędowego 
„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” a w okresie od 1 listopada do 
28 lutego temperatury pozwalające na uŜywanie oleju napędowego „standardowego”, 
Wykonawca na zamówienie Zamawiającego, będzie zobowiązany dostarczać olej 
napędowy o właściwościach dostosowanych do utrzymujących się temperatur.  
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IV. Termin wykonania Zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. O spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 decydować będzie kompletność, 
prawidłowość i aktualność przedłoŜonych dokumentów. Ocena spełnienia odbywać się 
będzie na zasadzie adnotacji „spełnia – nie spełnia” na podstawie złoŜonych 
dokumentów. 

 
VI. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca składa następujące dokumenty: 
1.1 Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 Pzp  

z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. 

1.3 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

1.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
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2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz posiada wiedzę i doświadczenie składa następujące 
dokumenty: 
2.1 Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Pzp  

z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 
2.2 Koncesję, zezwolenie lub licencję. 
2.3 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie . 
Z wykazu winno wynikać, Ŝe Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej  
1 zamówienie na dostawę paliw na rzecz zakładów komunikacyjnych lub 
transportowych, odpowiadających swoim rodzajem wielkością i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

2.4 Pisemne zobowiązanie podmiotu (podmiotów) lub inny dokument, potwierdzający 
fakt oddania do dyspozycji Wykonawcy, zasobów niezbędnych do wykonania 
zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał przy wykonaniu 
zamówienia na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu 
(tych podmiotów), niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Zobowiązanie lub inny dokument winno równocześnie potwierdzać fakt 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymagane jest przedłoŜenie 
informacji, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ – dotyczącej tego podmiotu. 

2.5 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
3. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa 

następujące dokumenty: 
3.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą 
niŜ 500000 złotych wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

3.2 Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 
4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawca składa zaświadczenie (atest) lub orzeczenie 
laboratoryjne podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, Ŝe oferowany 
produkt opowiada odpowiednim normom lub specyfikacjom technicznym oraz 
szczegółowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia – pkt III 
niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia  
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyŜej przedkłada dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe:    
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp – wystawione nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.  
 
PowyŜsze dokumenty mog ą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii  
z tym, Ŝe kserokopie musz ą być opatrzone napisem „za zgodno ść  
z oryginałem” i dat ą oraz podpisane przez osob ę (osoby) uprawnion ą (uprawnione) do 
podpisania oferty wraz z imienn ą piecz ątką na kaŜdej ze stron dokumentu. 
W przypadku dostarczenia dokumentów sporz ądzonych w j ęzyku obcym - dokumenty 
te musz ą być składane wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski. Tłumaczenia musz ą być 
uwierzytelnione. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów a tak Ŝe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania naleŜy kierować na adres: 
 

Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. 
ul. Kozielska 2 
47-224 Kędzierzyn – Ko źle 
tel. 77 4835252 
fax. 77 4833591 
lub na adres e-mail:  mzkspzoo@mzkk-kozle.com.pl 
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Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną za 
wyjątkiem spraw związanych z odwołaniami oraz przekazywaniem oświadczeń  
i dokumentów. 
W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną kaŜda ze stron ma obowiązek 
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania wiadomości. 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się  
z Wykonawcami jest: Jarosław Trochim – Specjalista d/s zamówień publicznych,  
tel. 77 4835252 wew. 17 w godz. 7.30 – 14.30, e-mail: mzkspzoo@mzkk-kozle.com.pl 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ: 
a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
- pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 3. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na 
tej stronie. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

8. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert  
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

9. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia. 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające 
spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2. W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający na zasadzie art. 25 Pzp, Ŝąda przedłoŜenia 
w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia 
postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. JeŜeli złoŜenie oferty  
i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności 
zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego 
wspólnika lub wspólników, dla waŜności oferty i umowy o zamówienie publiczne 
wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika 
umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy 
spółki cywilnej bądź teŜ pełnomocnika. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

4. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

 
IX. Wymagania dotycz ące wadium. 
 
1. Wadium wynosi 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i moŜe być wniesione  

w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;  
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Do oferty naleŜy załączyć dowód wpłaty. Wpłata 
będzie uznana za wniesioną w terminie, jeśli uznanie wskazanego przez 
Zamawiającego rachunku bankowego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 7a. 

4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 3, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

7a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoŜył 
dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, 
chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
� odmówił popisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
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� nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
� zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe  

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy; 
Wykonawca, którego oferta nie b ędzie zabezpieczona wymagan ą kwot ą wadium 
zostanie wykluczony z post ępowania na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp. 
 
X. Termin zwi ązania ofert ą. 
 
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
Oferta powinna spełnia ć zasady okre ślone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj.: 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  
3. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, Ŝe 
jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upowaŜnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu  
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upowaŜnione. 

6. Oferta powinna zawierać: 
 Imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia. 
 Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym 

w SIWZ wykazem. 
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 

w niniejszej SIWZ załącznikami. 
8. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. 
9. JeŜeli zabraknie miejsca w dołączonym do SIWZ załączniku, naleŜy dołączyć dodatkowe 

strony. 
10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa 

11. JeŜeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy wpisać „nie 
dotyczy”. 

12. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś naleŜy omówić  
w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej. 
Poprawki cyfr i liczb naleŜy pisać słownie. 

13. Ofertę naleŜy umieścić w kopercie, zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie 
budziło to Ŝadnych wątpliwości, co do moŜliwości jej wcześniejszego otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupowaŜnione. 

14. Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tzn.: 
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Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. 

ul. Kozielska 2 
47-224 Kędzierzyn – Ko źle 

 oraz napis: 
OFERTA – „DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o.” - Nr sprawy 
ZP/5/2012 – nie otwierać przed 30.07.2012 r., przed godz. 10.30 

15. JeŜeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złoŜona, to składa 
oświadczenie o wycofaniu oferty sporządzone wg powyŜszych zasad, umieszczone  
w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: 
WYCOFANIE OFERTY – „DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO 
ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o.” – Nr sprawy 
ZP/5/2012. 

16. JeŜeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została złoŜona 
wcześniej, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyŜszych zasad  
i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:  
ZMIANA OFERTY – „DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o.” – Nr sprawy ZP/5/2012. 

17. Zaleca się zachować kopie złoŜonych w ofercie dokumentów. 
18. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

 
1. Miejsce składania ofert: 

Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. 
ul. Kozielska 2, pokój nr 7 (sekretariat) w godz. 7 .30 – 14.30 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2012 r. o godz. 10.00. Dla ofert nadesłanych 
pocztą jako termin wpłynięcia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania przesyłki, to 
jest jej wpływu do sekretariatu Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty 
przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego,  
w świetlicy zakładowej. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy oraz adresy Wykonawców a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. Przedmiotowe czynności dokona Komisja 
Przetargowa w imieniu Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6.  

8. Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie, iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz 1503 z póź. zm.). 

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



Nr sprawy ZP/5/2012 
 

12 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Przy obliczaniu ceny oferty, Wykonawca winien określić cenę netto w PLN, za  

1 m³ oleju napędowego.  
2. Do ceny oferty netto Wykonawca winien doliczyć naleŜny podatek od towarów  

i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie brutto za 1 m³ oleju 
napędowego. 

3. Do oceny i porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 
4. Cenę naleŜy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik nr 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów ora z oceny ofert.   
 
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Przy wyborze oferty 

Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium – ceną ofertową brutto – 100%. 
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. poniŜszego 
wzoru: 

 
                      cena najtańszej oferty  
  x = -----------------------------------------   x 100 pkt 
                       cena oferty badanej 
 
 

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów 
procentowych obliczonych wg powyŜszego współczynnika wag. 

3. W przypadku równowagi punktowej kilku ofert, które uzyskają największą ilość punktów, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty do złoŜenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

5. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
XV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego.  
 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wzorze umowy – załącznik nr 3 niniejszej SIWZ. 
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2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej,  
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
2.1 Zmiany ceny producenta o której mowa w § 5 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
2.2 Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – jeŜeli zmiana taka będzie wynikać ze 

zmiany przepisów prawa. 
 
XVII. Informacje i postanowienia dodatkowe. 
 
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 

oraz uiści opłatę w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za 1 egzemplarz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy własnym transportem  
i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy  
w toku post ępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów określonych w Prawie zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
 
XIX. Wykaz zał ączników. 
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie,  Ŝe  Wykonawca   uwaŜa  się   za  związanego  ofertą  
                          przez 60 dni od ostatecznego terminu do składania ofert. 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 

ust.1pkt 2 Pzp. 
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat.   
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ZP/5/2012                                                                                                                            Załącznik nr 1 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 

Formularz ofertowy 
 

1. Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………..... 
    ………………………………………………………………………………………………... 
2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………….. 
3. Numer telefonu: …………………………… numer faksu: ……………………………... 
4. NIP: ………………………………………… Regon: …………………………………….. 
5. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………. 
 
 Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na: „Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.”, oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, oferując następujące ceny za 1 m³ oleju napędowego: 
 - „standardowego” o nazwie handlowej: 
……………………………………………………………………………………………….... :   
 

Wyszczególnienie Kwota (zł) Słownie (zł) 

Cena netto (zł) 
  

Kwota podatku od towarów 
i usług ……. % (VAT) 

  

Cena brutto (zł) 
  

 
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe podstawą wyliczenia oferowanej wyŜej ceny za 1 m3  oleju 
napędowego „standardowego” jest cena producenta ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………1)  
obowiązująca w dniu 25.07.2012 r. i podana na stronie internetowej tego producenta 
…………………………………………………………………………………………………………2) 

- „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”, o nazwie handlowej: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wyszczególnienie Kwota (zł) Słownie (zł) 

Cena netto (zł) 
  

Kwota podatku od towarów 
i usług ……. % (VAT) 

  

Cena brutto (zł) 
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Jednocześnie oświadczamy, Ŝe podstawą wyliczenia oferowanej wyŜej ceny za 1 m3  oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” jest cena producenta 
…………………………………................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………..1)  
obowiązująca w dniu 25.07.2012 r. i podana na stronie internetowej tego producenta 
………………………………………………………………………………………………………..2) 

6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi 
parametrami: 

 
Olej nap ędowy „standardowy” 

 
Wymagany zakres 

Właściwo ści Jednostki  
Minimum Maksimum 

Metody bada ń według:  

1. 2. 3. 4. 5. 
Liczba cetanowa    PN-EN ISO 5165 
Indeks cetanowy    PN-EN ISO 4264 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m³   
PN-EN ISO 12185 
PN-EN ISO 3675 

Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych %(m/m)   PN-EN 12916 

Zawartość siarki mg/kg   
 PN-EN ISO 20884 
 PN-EN ISO 20846 

Temperatura zapłonu °C   PN-EN ISO 2719 

Pozostałość po koksowaniu (z 10% 
pozostałości destylacyjnej) %(m/m)   PN-EN ISO 10370 

Pozostałość po spopieleniu %(m/m)   PN-EN ISO 6245 
Zawartość wody mg/kg   PN-EN ISO 12937 

Zawartość zanieczyszczeń  mg/kg   PN-EN 12662 

Badanie działania korodującego na 
miedzi (3h, w temperaturze 50°C) klasa  PN-EN ISO 2160 

Odporność na utlenianie g/m³   PN ISO 12205 
Smarność, skorygowana średnica śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temp. 60°C µm   PN ISO 12156-1 

Lepkość w temperaturze 40°C mm²/s   PN-EN ISO 3104 
Skład frakcyjny: 
          do 250°C destyluje 
          do 350°C destyluje 
          95% (V/V) destyluje do temp. 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

°C  

 
 

 
 PN-EN ISO 3405 

Estry metylowe kwasów tłuszczowych 
(FAME) %(V/V)   PN-EN 14078 
Temperatura zablokowania zimnego 
filtru (CFPP) °C  …. 1) ….2) PN-EN 116 
 

1) dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września 
2)dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 
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Olej nap ędowy „o polepszonych wła ściwo ściach niskotemperaturowych” 
 
Wymagany zakres 

Właściwo ści Jednostki  
Minimum Maksimum 

Metody bada ń według:  

1. 2. 3. 4. 5. 
Liczba cetanowa    PN-EN ISO 5165 
Indeks cetanowy    PN-EN ISO 4264 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m³   
PN-EN ISO 12185 
PN-EN ISO 3675 

Zawartość wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych %(m/m)   PN-EN 12916 

Zawartość siarki mg/kg   
 PN-EN ISO 20884 
 PN-EN ISO 20846 

Temperatura zapłonu °C   PN-EN ISO 2719 

Pozostałość po koksowaniu (z 10% 
pozostałości destylacyjnej) %(m/m)   PN-EN ISO 10370 

Pozostałość po spopieleniu %(m/m)   PN-EN ISO 6245 
Zawartość wody mg/kg   PN-EN ISO 12937 

Zawartość zanieczyszczeń  mg/kg   PN-EN 12662 

Badanie działania korodującego na 
miedzi (3h, w temperaturze 50°C) klasa  PN-EN ISO 2160 

Odporność na utlenianie g/m³   PN ISO 12205 
Smarność, skorygowana średnica śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temp. 60°C µm   PN ISO 12156-1 

Lepkość w temperaturze 40°C mm²/s   PN-EN ISO 3104 

Skład frakcyjny: 
          do 250°C destyluje 
          do 350°C destyluje 
          95% (V/V) destyluje do temp. 
          do 180°C destyluje 
          do 340°C destyluje 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

°C 
%(V/V) 
%(V/V) 

 

 
 

 
 
 

PN-EN ISO 3405 

Temperatura mętnienia °C   PN-ISO 3015 
Temperatura zablokowania zimnego 
filtru (CFPP) °C   PN-EN 116 
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 
(FAME) %(V/V)   PN-EN 14078 

 
8. Oświadczamy, Ŝe do kaŜdej dostawy dostarczymy świadectwo jakości lub orzeczenie 

laboratoryjne na przedmiot dostawy. 
9. Oświadczamy, Ŝe olej napędowy „standardowy” będzie dostarczany w okresie od  

1 marca do 31 października, natomiast olej napędowy „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych”, będzie dostarczany w okresie od 1 listopada do 28 lutego  
z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w pkt III 5. SIWZ. 

10. Oświadczamy, Ŝe olej napędowy do siedziby Zamawiającego dostarczymy własnym 
transportem i na własny koszt. 

11. Oświadczamy, Ŝe termin realizacji dostawy częściowej wynosi 2 dni robocze od złoŜenia 
zapotrzebowania. 

12. Niniejszym informujemy, Ŝe informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od 
…. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania. 

13. Oferta została złoŜona na ….. stronach, podpisanych i ponumerowanych od nr … do nr 
….. . 
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……………………………………                                 …………………………………….. 
                       Miejscowość i data                                                                           Imię i nazwisko oraz podpis(y) uprawnionego 
                                                                                                                                          przedstawiciela(i) Wykonawcy 

 
Objaśnienia: 
1) wpisać nazwę i adres siedziby producenta oferowanego oleju napędowego, 
2) wpisać adres strony internetowej producenta oferowanego oleju napędowego. 
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ZP/5/2012                                                                                                                            Załącznik nr 2 
Do Specyfikacji Warunków 

Warunków Zamówienia 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba: ………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu/faksu: …………………………………………………………………………….. 
 
Nr NIP: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nr REGON: …………………………………………………………………………………… 
 

1. WyraŜamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.”. 

2. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami ustawy. 

3. Oświadczamy, Ŝe posiadamy określone ustawą uprawnienia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wiedzę i doświadczenie. 
5. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy bez zastrzeŜeń załoŜenia do umowy (załącznik nr 3 do 
SIWZ). 

9. Oświadczamy, Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie pod rygorem utraty wadium. 

10. Oświadczamy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. (dotyczy przypadku gdy ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień). 

11. Oświadczamy, iŜ nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24, ust. 1 pkt.1 - 3 Pzp. 

12. Oświadczamy, Ŝe w stosunku do nas nie wszczęto postępowania o popełnienie 
przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 Pzp, ani nie ciąŜy na nas 
prawomocnie orzeczony wyrok z powodu tych przestępstw. 

13. Oświadczamy, Ŝe sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

14. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczane w załączniku nr 2 do 
SIWZ są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym szczególe. 

15. UpowaŜniamy Zamawiającego lub jego upowaŜnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
dokumentów i przedłoŜonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych  
i technicznych aspektów niniejszej oferty. 
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16. Oświadczamy, Ŝe polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, na 
dowód czego przedstawiamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. (jeŜeli nie dotyczy – wykreślić). 

 
 
 
 
 
 
……………………………                                  ……………………………………………. 
             Miejscowość i data                                                                               Imię i nazwisko oraz podpis(y) uprawnionego 
                                                                                                                                      przedstawiciela(i) Wykonawcy  
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ZP/5/2012                                                                                                                                  Załącznik nr 3 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

WZÓR UMOWY 
na dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu 

Sp. z o.o. zawartej w dniu ………….. w Kędzierzynie - Koźlu 
 

pomi ędzy stronami: 
1. Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 
Kędzierzyn – Koźle, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000395147 
posiadającym NIP o nr: 749-208-69-32 
REGON o nr: 161411646 
kapitał zakładowy w kwocie 4 936 000,00 
Nr rachunku bankowego: Bank PKO oddział Kędzierzyn – Koźle 
nr 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943 

reprezentowanym przez: 
1. Prezes Zarządu - Joannę Koziarską 
2. Członka Zarządu – Jacka Króla                    

zwanym w dalszej cz ęści umowy Zamawiaj ącym 
a: 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w: …………………………………………………………………................................. 
przy ul. ………………………………………………………………………………………………. 
zarejestrowanym w: ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………................................. 
 posiadającym NIP o nr   …………………………………………………………………………… 
 REGON o nr …...…………………………………………………………………………………… 
 kapitał zakładowy w kwocie ………………………., kapitał wpłacony ………………………… 
 Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………................................ 
reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej cz ęści umowy Wykonawc ą, którego oferta została wybrana przez 
Zamawiającego po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
„przetargu nieograniczonego”, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) o treści 
następującej: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego „standardowego” o nazwie handlowej 
……………………………………………………… w okresie od 1 marca do 31 października 
oraz dostawa oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”  
o nazwie handlowej ……………………………………………w okresie od 1 listopada do  
28 lutego zgodnie z wynikiem przetargu. 

2. Strony ustalają, Ŝe w przypadku gdy w okresie od 1 marca do 31 października będą się 
utrzymywały temperatury wymagające uŜywania oleju napędowego „o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych” a w okresie od 1 listopada do 28 lutego temperatury 
pozwalające na uŜywanie oleju napędowego „standardowego”, Wykonawca na zamówienie 
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Zamawiającego, będzie zobowiązany dostarczać olej napędowy o właściwościach 
dostosowanych do utrzymujących się temperatur. 

3. Dostawy w wysokości około 500000 litrów oleju napędowego „standardowego” oraz około 
250000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” 
odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniem.  

 
§ 2 

Wielkość dostaw, ilość i terminy będą kaŜdorazowo określane przez Zamawiającego  
w zaleŜności od zapotrzebowania na dwa dni robocze przed datą dostawy. 

 
§ 3 

Pomiar ilości dostarczonego oleju napędowego będzie odbywał się zarówno u Wykonawcy jak  
i Zamawiającego. 
 

§ 4 
Do kaŜdej dostawy załączone będzie świadectwo jakości oleju napędowego. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za olej napędowy „standardowy” kwotę  

w wysokości ……..zł netto (słownie: …………………….….) plus  ….. % VAT, t.j. ……………. 
(słownie: ….…………….) razem ….. zł brutto (słownie: ……………………………) za 1 m³ 
oraz za olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych kwotę  
w wysokości ……..zł netto (słownie: …………………….….) plus  ….. % VAT, t.j. ……………. 
(słownie: ….…………….) razem ….. zł brutto (słownie: ……………………………) za 1 m³ 
zgodnie z wynikiem przetargu. 

2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę  
w ciągu 30 dni od daty dostawy. 

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za olej napędowy ustalonej w ust.1  
z zastrzeŜeniem, o którym mowa w ust. 4. 

4. Zmiana wskazanej w ust. 1 ceny za 1 m3 oleju napędowego „standardowego” i oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” dostarczanego  
w okresie realizacji niniejszej Umowy, będzie dokonywana tylko w przypadku zmiany ceny 
producenta tego oleju przyjętej za podstawę ustalenia ceny określonej w ofercie Wykonawcy 
i tylko proporcjonalnie do skutków tej zmiany (obniŜki lub podwyŜki). Zmiana taka odnosić się 
będzie do ceny oleju napędowego odebranego przez Zamawiającego począwszy od dnia 
zmiany ceny producenta. Do faktury obejmującej wynagrodzenie za dostawę oleju 
napędowego, wyliczonej na podstawie zmienionej ceny producenta tego oleju, Wykonawca 
dołączy, pod rygorem zwrotu faktury bez zapłaty, wydruk strony internetowej producenta 
zawierający informację o cenie producenta obowiązującej w dniu dostawy oleju napędowego 
objętego daną fakturą.   

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na zakup oleju napędowego. 
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy własnym transportem i na własny 
koszt do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7  
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ustalonej jakości dostarczonego oleju 
napędowego „standardowego” i oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych” oraz terminowości dostaw.  
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§ 8 
1. Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku zwłoki  

w dostawie oleju napędowego w wysokości 2% wartości danej dostawy za kaŜdy dzień 
zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy do dnia wykonania dostawy. 

2. śadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej 
wykonania, jeŜeli spowodowane jest to okolicznościami wynikającymi z siły wyŜszej. Przez 
siłę wyŜszą rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, niemoŜliwe do przewidzenia, 
będące poza kontrolą Stron Umowy, w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne 
spory zbiorowe, klęski Ŝywiołowe, poŜary, sabotaŜe. 
 

§ 9 
W przypadku dostawy oleju napędowego nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowej dostawy właściwego oleju napędowego i ponosi pełne koszty 
wypompowania oleju napędowego i oczyszczenia zbiorników paliwa oraz wyrównuje straty 
wynikłe z eksploatacji autobusów na niewłaściwym oleju napędowym. 
 

§ 10 
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od ………………. do………….. 

 
§ 11 

KaŜdej ze stron słuŜy prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem niewaŜności 
. 
 

§ 12 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 
Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania i wykonania postanowień 
niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Gospodarczy właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
               Wykonawca:                                                                      Zamawia jący:  
 
   ……………………………………                                                      ………………………………… 
 
   ……………………………………                                                      ………………………………… 
 
 

Akceptuj ę bez zastrze Ŝeń i uwag 
 

Miejsce i data ………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 
 

Podpis ………………………………………………………………………….. 
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym lub Pełnomocnik/ 

 
 



Nr sprawy ZP/5/2012 
 

23 
 

ZP/5/2012                                                                                                                            Załącznik nr 4 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………. 
( Pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
  Oświadczamy(O świadczam), Ŝe uwaŜamy(uwa Ŝam) si ę za 
związanych(zwi ązanego) ofert ą przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu do 
składania ofert. 
 
 
 
 
 
     Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy 
 
        
     .................................................................................... 
                                                                                     (podpis, pieczęć) 
 
                                                       .................................................................................... 
                                                                                                   (data, miejscowość) 
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ZP/5/2012                                                                                                                            Załącznik nr 5 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

 
 

Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
będącego osob ą fizyczn ą w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 s tycznia  

2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p óź. zm.) 
 
 
Zamawiaj ący: 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie - Koźlu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn - Koźle. 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………1) 
 
Nazwa zamówienia b ędącego przedmiotem post ępowania, w którym składane jest 
oświadczenie: 
„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”. 
 
 

Oświadczam, Ŝe 
1) nie otwarto likwidacji-otwarto likwidację*) prowadzonej przeze mnie działalności 

gospodarczej, 
2) nie ogłoszono mojej upadłości-ogłoszono moją upadłość*), 
3) po ogłoszeniu mojej upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, nieprzewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację mojego 
majątku*). 

 
 
 
…………………………………2)     ………………………………… 
        ………………………………… 
        ………………………………..3) 
 
 
Objaśnienia: 
1) wpisać imię, nazwisko i adres Wykonawcy składającego oświadczenie; 
2) wpisać miejscowość i datę złoŜenia oświadczenia, 
3) wpisać imię i nazwisko oraz zamieścić podpis Wykonawcy składającego oświadczenie; 
*) niepotrzebne skreślić. 
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ZP/5/2012                                                                                                                            Załącznik nr 6 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 
 
…………………………………………….. 
                      Pieczęć Wykonawcy 

 
Wykaz dostaw oleju nap ędowego na rzecz zakładów komunikacyjnych lub 

transportowych w okresie ostatnich trzech lat  
 

Lp Nazwa oraz adres odbiorcy Warto ść dostawy  Rok realizacji Uwagi 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

 
NaleŜy dołączyć referencje (listy polecające) od odbiorców, dla których były realizowane dostawy. 
W załączeniu ……. szt. referencji. 
 
 

……………………………………………………… 
Data i podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 


