SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYDO 60.000 EURO
POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18
60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl
tel. 061 8410500
fax 061 8480 556
zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie przetargu nieograniczonegodo kwoty 60.000 Euro, na podstawie
art. 10 ust. zgodnie z wymaganiami okreslonymiw niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
"SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

L OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego w ilosci 120.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. Dostawy powinny byc realizowane sukcesywnie w ilosci jednorazowo nie wiekszej niz
6.000 litrów na podstawie zamówienia zlozonego przez Wydzial Administracyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust.!
pkt 7.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty wariantowe
zamawiaiacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych
IL WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.12.2006 r.

-

ffi. OPIS WARUNKÓWUDZIALUW POSTEJ>OW
ANIU ORAZ OPIS SPOSOBUDOKONYWANIAOCENY
SPELNIANIATYCH WARUNKÓW:
O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy,którzy:
1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien- zloza dokumentyokreslonew pkt. XI ppkt. 3, 4, 7.
2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI
ppkt. 4;
3. posiadaja niezbednypotencjal techniczny do wykonania zamówienia- zloza dokument okreslonyw pkt. XI ppkt. 4,
8.
4. dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zloza dokument okreslonyw pkt. XI ppkt. 4
5. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia zloza dokument

-

okreslony w pkt. XI ppkt. 4, 5, 6.
6. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) - zloza oswiadczenie
okreslone w pkt. XI ppkt. 4.
Ocena
spelniania
w/w
warunków
dokonana
zostanie
zgodnie
z formula
"spelnia
nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac b~dzie wykluczeniem Wykonawcy z post~powania.

1. Wykonawcama prawo zlozyc tylko jedna,ofert~.
2. Wykonawcy moga, wspólnie ubiegac si~ o udzielenie
W takim przypadkuich oferta musi spelniac nast~puja~e wymagania:

zamówienia

(np.

w

konsorcjum).

o

wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci umowy,
sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposób
odpowiedzialnosci(wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosciwykonawców).
o w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac,ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 1 pkt 1-9
ustawy Prawo zamówien publicznych,
o oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,
o wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika(lidera) reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum
lub zostac przedlozone oddzielnie wraz z umowa.
Uwaga: tresc pelnomocnictwapowinna dokladnieokreslac zakres umocowania.
o wszelka korespondencjaoraz rozliczenia dokonywanebeda wylacznie z pelnomocnikiem(liderem),
o wypelniajac formularz ofertowy,jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu "np.
nazwa i adres Wykonawcy"nalezy wpisac dane dotyczacekonsorcjum, a nie pelnomocnikakonsorcjum.
3.Wykonawcy ponosza, wszelkie koszty zwiaJane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
4.0ferta powinna byc napisana w j"zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna,trwalaJ czytelna,
technika, oraz podpisana przez osob" upowazniona, do reprezentowania firmy na zewnalrz i zaciagania
zobowiaJan w wysokosci odpowiadajaj:ej cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowanakolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekscie oferty musza byc parafowanewlasnorecznieprzez osobe podpisujaca oferte.
IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJA~EGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SA;
Adam Habrylo- Z-ca Dyrektora WydzialuAdministracyjnegotel. (O61) 8410 672
Oswiadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie. Zamawiajacy
dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich
potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
adam. habrvl o((~pO\viat poznano p l

Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna: adam.habrvlo@powiat.poznan.plpod warunkiem niezwlocznego
potwierdzeniatresci zapytania na pismie (np. przeslaniawlasnoreczniepodpisanegozapytania poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert.
Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje Istotnych
Warunków Zamówieniabez wskazania zródla zapytania.
V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJA~Y MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

VL W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJA~
MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC DOKUMENTÓW SKLADAJA~YCH SIE, NA
SPECYFIKACJEJSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników postepowania. W przypadku,
gdy zmiana powodowacbedzie koniecznoscmodyfikacji oferty, zamawiajacymoze przedluzyctermin skladania ofert.

vn. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIE, WRAZ Z
UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.
VIII. OFERTE, NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIE:rYCH KOPERTACH W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJA~EGO UL. JACKOWSKIEGO .18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002 KANCELARIA STAROSTWA DO
DNIA
r. GODz. 11:00
- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18,60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniuna dostawe oleju opalowegolekkiego dla potrzeb StarostwaPowiatowegow Poznaniu"
Nie otwierac przed dniem:
., godz. 11:00.
- Koperta wewnetrzna oprócz opisuj.w. winna zawieracnazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z wlw opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzymapisemne potwierdzeniezlozenia oferty wraz z numerem,jakim oznakowanazostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze
zamawiajacy otrzymapisemne powiadomienieo wprowadzeniuzmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasadjak skladana oferta tj. w dwóch kopertach
(zewnetrzneji wewnetrznej),odpowiedniooznakowanychz dopiskiem "ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostaniezwrócona Wykonawcybez otwierania.
IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT WYCOFAC SIE, Z
POSTErOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD
JAK WPROWADZANIE ZMIAN I POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNE:rRZNEJ KOPERCIE
"WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcyoraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; kopertywewnetrzne ofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniupoprawnosci procedurydokonania zmian, zostana dolaczonedo oferty.

x. OTWARCIEOFERT NASTAFIDNIA
r. O GODZ. 11:05, W SIEDZIBIE ZAMAWIAJA~GO UL.
JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAN NR SALI 315, PIEJ'RO m.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu
ofert, zamawiajacyprzeslejemu informacjez otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
XI. OFERTA MUSI ZAWIERAC NASTErUJA~E DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelnionyformularz ofertowywg zala~nego druku;
2) umowe regulujacawspólprace podmiotówwystepujacychwspólnie (w przypadkuskladania oferty przez konsorcjum),
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej potwierdzajacy,
iz Wykonawcaprowadzi dzialalnoscw zakresiewykonywania prac objetych zamówieniem [wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi~cyprzed uplywem terminu skladania ofert],
4) oswiadczenie, ze Wykonawcaspelnia warunki udzialu w postepowaniu,okreslonewart. 22 ust. 1 ustawywg zala~nego
druku;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu podatkowego
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiafe przed uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiafe przed uplywem terminu skladania ofert;
7) koncesj~ na obrót paliwami plynnymi;
8) swiadectwo jakosci na oferowany olej opalowy wraz ze szczególowym zestawieniem wszystkich parametrów
Dokumenty moga, byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentów, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie. (np. nie
poswiadczone przez Wykonawc~ za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
post~powania.
ZamawiajafY informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicmych oferty skladane w
post~powaniu o zamówienie publicme sa, jawne i podlegaj a, udost~pnieniu od chwili ich otwarcia, z wyiatkiem

informacii stanowia~ych tajemnicl' przedsil'biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrLegl, ze nie moga,one byc udosq,pniane.

.
.
.

Uwaga:

.
.

Przez tajemnice przedsiebiorstwaw rozwnieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozwnie sie
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacjetechniczne,technologiczne, organizacyjneprzedsiebiorstwa
lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania
w celu zachowania ich poufuosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym
uczestnikom postepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala
oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika posq,powania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem"tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte)
oddzielnie od pozostalych,jawnych elementówoferty.
Zastrzezenie informacji,które nie stanowia,tajemnicy przedsiebiorstwaw rozwnieniu ww. ustawy skutkowac
h~zie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawcaw szczególnoscinie moze zastrLec informacji dotyczacychceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancjii warunkówplatnosci zawartychw ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

xn. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cenl' kompletna, jednomaczna) ostateczna,
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta.Zamawiajacynie dopuszcza mozliwosciprowadzeniarozliczen w walutach obcych.
xm.
PRZY WYBORZE OFERTY
KRYTERIAMI I ICH ZNACZENIEM:

-cena

ofertowa

ZAMAWIAJA~Y

BEpZIE

SIE, KIEROWAL

NASTE,UJACYMI

-100 %,

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
kazdego kryterium.
Oferta wypelniajaca w najwyzszymstopniu wymaganiaokreslonegokryterium, otrzyma maksymalnailosc punktów.
Pozostalym Wykonawcom,spelniajacymwymaganiakryterialneprzypisana zostanie odpowiedniomniejsza liczba punktów.
XIV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM ZOSTANIE DOKONANA
WG NASTEPUJA~CH ZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100punktów. Ocena punktowa kryterium
dokonana zostanie zgodnie z formula:

- Wg kryterium

cena:

Cena min.
Wc =
x 100 pkt,
Cena ofer.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacymoze zadac od Wykonawcypisemnych wyjasnien dotyczacychtresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala ocenionajako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie
zamówienia.
WybranemuWykonawcyzamawiajacy okresli miejsce i termin podpisaniaumowy.
xv. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJA~YCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEJ>OWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postepowaniao udzielenie zamówienia oferentowiprzysluguja srodki odwolawczeokreslonew Dziale VI ustawy.

(

/

Zalacznik do siwz

- "Dostawa oleju opalowegolekkiego"

Gestosc w temperaturze 15 o C, nie wyzsza niz
Temperatura zaplonu, nie nizsza niz

Lepkosc kinematycznaw temperaturze20 o C,

0,860
56
6,00

nie wieksza niz
Sklad frakcyjny:

do 250 o C destylujenie wiecej niz
do 350 o C destyluje nie mniej niz
Zawartosc siarki nie wiecej niz
Pozostalosc po koksowaniu w 10 % pozostalosci
destylacyjnej nie wieksza niz
Pozostalosc po spopieleniu nie wieksza niz
Zawartosc wody nie wieksza niz
Zawartosc stalych cial obcych nie wieksza niz
Wartosc opalowa nie nizsza niz
Temperatura plyniecia nie wyzsza niz

65
85
0,20
0,3

%/VN
%/VN
%/m/m
%/m/m

0,01
200
24
42,6

%/m/m
mg/kg
mg/k
MJ/kg

-20

oC

/Nazwa i adres oferenta, pieczec/

.................................................
/ miejscowosc i data!

OFERTA

ZARZAp POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan
Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe oleju opalowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZoferujemy dostawe oleju opalowego,bedacego przedmiotemzamówieniaza cene:
CENA ZA CALOSC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 120.000 LITRÓW

cena..

zl,slownie...

plus podatekVAT..

zl,

%, tj..

zl,

cena brutto
slownie

..zl,
zl

CENA ZA 1 LITR OLEJU OPALOWEGO

cena..

zl,slownie..

plus podatekVAT..
cena brutto
slownie

zl,

%, tj..

zl,
.zl,
zl

1. Dostawy bedziemy realizowacw terminie do dnia 31.12.2006r.
2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacjaistotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemywarunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy,ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslonewart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówienpublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.);
4. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejsza oferta na czas wskazanyw SIWZ.
6.W przypadkuprzyznania nam zamówienia, zobowiazujemysie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiajacego.
7.0ferta zostala zlozona na
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
do nr
.. ............
S.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od.. do..
stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
9.Integralnaczesc oferty stanowianastepujace dokumenty:**
1/ .. ...............................................
2/..................................................
3/.................................................
4/................................................
..
.......................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:

V

Niepo~zebneskreslic

**
Jezeli dolaczanesa odpisy dokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z oryginalem

(

pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;
2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowaniao udzieleniezamówieniawvklucza sie:
1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
2) wykonawców,w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkówgdy uzyskali oni przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie,rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymaniew calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
5) spólkijawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniemo
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnionew celu osiagniecia korzysci majatkowych;
6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;
8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnoscipodmiotów zbiorowychza czyny zabronionepod grozba kary;

(

10) wykonawców,którzy nie spelniajawarunkówudzialuw postepowaniu,o którychmowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postepowaniao udzielenie zamówieniawyklucza sie równiezwykonawców,którzy:
1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymiw dokonywaniutych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;
2) zlozyli nieprawdziweinformacje majacewplyw na wynik prowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)

