






















przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu 

zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone

przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego strona 112

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności warunku o

których mowa w ust. 11.

12. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w

jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość

gospodarczą,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

13. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały

udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

14. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

15. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.

16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący zachowanie poufności

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób następujący:

1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA

Spółka z o.o. ul. Wenecka 1 14-300 Morąg, Oferta w postępowaniu PO.ZP.1.2019 na „Sukcesywne dostawy oleju 

napędowego" - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 06.12.2łl19 r. godz. 0915. 

2) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

18. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem

składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem

składania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i

rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych

dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej,

oznaczonych jak§ XI ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana". Koperty

oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej

kopercie zaadresowanej jak w§ XI ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem „wycofanie".

Koperty oznaczone „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności

postępowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.



19. Oferty wspólne:

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający

ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego

umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą strona 113 

zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument 

pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców , powinna spełniać następujące wymagania:

1) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.Ueżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

2) Wadium, Ueżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może być

wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek

przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację

przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas

trwania rękojmi.

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona

(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego -PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o. ul. Wenecka 1 

14 -300 Morąg, (sekretariat) w terminie do dnia 06.12.2019r. do godziny 09QQ.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim 

oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysiania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w§ I ust. 5 SIWZ.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o. ul. Wenecka 1

14-300 Morąg, w pok. Prezesa Zarządu w dniu 06.12.2019 r. o godz. 0915•

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

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a 

następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, 

gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.

8. Koperty oznaczone „Wycofane" zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.



















Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE WYKONAWCY 
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 

1. 

2. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ........ . ............... . 

Pełna nazwa: ....... . ....... . ................. . ..... . . . ............... . ........... . .  . 

Adres: ulica .... . ..................... kod .... . . ..... miejscowość ................... . 

numer NIP .................. numer REGON ......... . ....... K R S .................. . 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica ........................ . .  kod ........... miejscowość ...... . ........ . ... . 

Adres poczty elektronicznej, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną 

z przedmiotowym postępowaniem: 

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

Pełna nazwa: ....................................................................... . 

Adres: ulica ................ . ......... kod ................ miejscowość .................. . 

numer NIP .................. numer REGON ................ . 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego". Postępowanie 

znak: PO.ZP.1.2019, składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy dostawę oleju napędowego (hurt) po cenie netto za 1 m3 paliwa wynoszącej (hurtowa cena ON największego

Lp. 

1. 

Lp. 

1. 

producenta paliw w Polsce plus/minus marża handlowa/upust) - ..................... zł (słownie: ................ .. 
.. , , , ,  ........................................ , . , ,  .. , ... , . , , , , . , . , ,  ..... , , , ,  ... ,).

nazwa artykułu 
ilość cena netto marża upust podatek VAT cena brutto 
[m3] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

olei napędowy 1,00 4 075,00 + ......... ............ . ........... .. ....... 

Przy czym wartość netto, jest ceną odniesienia, to znaczy ceną netto oleju napędowego Ekodiesel w 
dostawach hurtowych publikowanych na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu publ ikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych tj. na dzień: 28.11.2019 r. 

Wartość (marża / rabat) będzie wartością stałą na okres obowiązywania umowy. 

Szacowana wartosc zamowienia wyniesie: 

nazwa artykułu 

olej napędowy 

ilość 
[m3] 

60,00 

wartość brutto 1 m3 oleju napędowego 
z oferty wraz z marżą/upustem 

[PLN] 

Łączna wartość 
brutto zamówienia 

[PLN] 

Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. dostawę oleju napędowego (hurt) dla 
szacunkowej ilości zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto ( cena za 1 m3 brutto x 
60m3): ................ zł (słownie: ............................................................................................................. ). 

Określona w ten sposób cena oferty służy wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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