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I Zamawiający. Informacje ogólne  

 

1.1. Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo  tel. 65 5369200, 

               faks 65 5297515 , e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl 

 

1.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ) zwana dalej ustawą PZP. 

Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego  

i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny (tj.Dz.U. z 2017r, poz.459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią 

inaczej. 

 

1.3.        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

 

1.4   Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie         

               internetowej: www.krzemieniewo.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  

               w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

 

 

II         Tryb udzielenia zamówienia 

  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 

zamówienia poniżej 209.000,00 EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy PZP. 

               

III     Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów służbowych        

będących w użytkowaniu Gminy Krzemieniewo w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 

dnia 31 grudnia 2018 roku, w łącznej ilości: 

- oleju napędowego – 34 200 litrów 

- benzyny bezołowiowej 95 – 2 700 litrów 

 

Szacunkowe zużycie paliw płynnych ma charakter orientacyjny, stanowi jedynie   

przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu  

w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie paliw płynnych uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb. Zamawiający dopuszcza więc możliwość wykorzystania prawa opcji 

do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji może ale nie musi 

nastąpić. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu . 

 

3.2 Dostawa paliw odbywać się będzie poprzez bieżące bezgotówkowe tankowanie na terenie               

Stacji Paliw bezpośrednio do zbiorników samochodów wskazanych w umowie. Stacja Paliw 

powinna być usytuowana w odległości nie większej niż 5 km os siedziby Urzędu Gminy  

w Krzemieniewie (odległość liczona najkrótszą drogą publiczną) i czynna co najmniej 6 dni     

w tygodniu od 6.00 do17.00. 

 

 

 

   



  KOD  Wspólnego  Słownika Zamówień  ( CPV) 

 

  09100000-0 - paliwa 

  09132100-4 – benzyna bezołowiowa 

  09134100-8 – olej napędowy 

 

 

 PODWYKONAWCY 

I. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

II. Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą 

część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania w formularzu 

oświadczenia – załącznik nr 4 -   firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy. 

III. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IV    Termin wykonania zamówienia 

         

           Zamówienie należy wykonać w terminie od 01.01.2018r – 31.12.2018 r.      

 

V     Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy        

      wykluczenia 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełnią wymagania  określone 

przez Zamawiającego, w zakresie: 

 

 1.Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

 

  2.Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

   Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi. 

2)Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

     Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełnienia tego warunku. 

 

3)Zdolności technicznej lub zawodowej 

 

     Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełnienia tego warunku. 



 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: 

a) warunek opisany w pkt.V. 2.1)  - wystarczające jest, aby dowolny 

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego 

warunku;  

b) warunki określone w art. 24 ust. 1  ustawy powinien spełnić każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie; 

c)  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest 

złożyć  oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej  grupy 

kapitałowej .  

Wstępna ocena spełniania w/w warunków oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy  

z udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte   

w oświadczeniu dołączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

  Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  

  z postępowania. 

 

5.2      Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia     

warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy tj. 

 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,  

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

-skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c)  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt b); 

d)  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(165(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(181)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(189(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(218)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(228)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(250(a))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(270)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(46)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344?cm=DOCUMENT%23art(48)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683?cm=DOCUMENT%23art(115)par(20)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(9)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506?cm=DOCUMENT%23art(10)


e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

 l)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Przepis art. 24 ust. 9 i 10 ustawy 

stosuje się odpowiednio. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528?cm=DOCUMENT


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

I. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ) : 

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie  potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V niniejszej SIWZ oraz oświadczenie dotyczące przesłanek  

wykluczenia z postępowania. 

Wykonawca składa powyższe oświadczenia  zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik Nr 3 do 

SIWZ i załącznik nr 4 do SIWZ 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu,  zamieszcza również w oświadczeniu informacje  dotyczące 

podwykonawców. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia z postępowania. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.24aa ustawy 

Pzp). 

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie 

krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej (p.II i p.III  ) dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu  oraz braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 

Zgodnie z art.26 ust.2 ustawy pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  zamawiający nie ma obowiązku 

żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu , a jeżeli zachodzą uzasadnione 



podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 

 

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE NA 

WEZWANIE): 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  zamawiający będzie żądać następujących dokumentów: 

1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

płynnymi.  

 

 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia) 

(DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE) : 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

Do złożenia dokumentów  wskazanych w pkt II i III Zamawiający  wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

 



 

  3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:  

a) w pkt. III. 1.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 

miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. III.1.1) , zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert). 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy 

dokument wskazany w pkt. III. 1.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej 

osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert). 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

   

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych dokumentach i oświadczeniach . Z treści załączonych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia 

wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 



 

 

.     4.  OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   ( składane w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) 

 

      Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp 

przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej OŚWIADCZENIE O 

PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ , o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp . Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1)Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

 - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

 przekazują z zachowaniem formy pisemnej  lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail, faks) 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę  lub elektronicznie na podany adres zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią. 
 Osoba upoważniona do kontaktów: 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  jest: 

 

             Radosław Sobecki 

              E-mail:zwgm@krzemieniewo.pl 

 Telefon (65) 5369200, faks  65 5297515 

 Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 14.00 

 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 



zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

6. Jeżeli 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 przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką 

informację zamieści na stronie internetowej. 

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferty pozostaną ważne przez okres  30 dni. 

2. Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 

XI. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XII. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 Oferta   musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rogorem nieważności. 

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ 

 Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci 

elektronicznej . 

 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 Oświadczenia wymagane od wykonawcy  oraz dotyczące podwykonawców składane są w 

oryginale. 

 Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,  wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

 Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). 



Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

 Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy  

b) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału określone w SIWZ – wzór oświadczenia stanowi zał.nr 3 i zał.nr 

4 dot.przesłanek wykluczenia 

 

14. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzem 

dołączonym do niniejszej specyfikacji. 

15. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego 

opatrzonej nazwą, i adresem wykonawcy oraz napisem: “Oferta w przetargu 

nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w roku 

2018 dla pojazdów służbowych Gminy Krzemieniewo" 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający otrzyma 

pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania 

ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie 

opatrzonej napisem: “Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w roku 2018 dla pojazdów służbowych 

Gminy Krzemieniewo" i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

 

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA 

OFERT 

 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie,   

 zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej nazwą i adresem  Wykonawcy  oraz napisem: 

  

„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej 95 w roku 2018 dla pojazdów służbowych Gminy Krzemieniewo" 

 

2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzemieniewo ul.Dworcowa 34, 64-120 

 Krzemieniewo - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia  15 grudnia 2017 roku. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, 

 Zamawiający niezwłocznie  zwróci ofertę. 

 

   4  .Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017r  o godz. 10:00 - sala  Nr  33 w 

siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Krzemieniewo ul.Dworcowa 34, 64-120 

Krzemieniewo. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny 

ofertowe , termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności. Koperty oznaczone 

„WYCOFANE” nie będą otwierane.  

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 



dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane oraz wykazał, że, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

15.1. Cenę oferty brutto obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.2. Cena oferty jest sumą cen paliwa każdego rodzaju (oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej 95) obliczoną z uwzględnieniem ewentualnego upustu do ceny paliwa netto.  

W formularzu ofertowym za cenę bazową służącą do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć 

cenę 1 litra oleju napędowego i cenę 1 litra benzyny bezołowiowej jaka obowiązywała na 

Stacji Paliw wykonawcy  w dniu poprzedzającym termin składania ofert, pomnożyć przez 

ilość litrów będących przedmiotem zamówienia i obliczyć, z uwzględnieniem ewentualnego 

upustu, cenę brutto zamawianego paliwa, która stanowi sumę wartości brutto określonych dla 

benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

15.3. W całym okresie realizacji umowy obowiązywać będzie cena z dnia dostawy paliwa 

obowiązująca na Stacji Paliw wykonawcy z uwzględnieniem wskaźników procentowych upustu 

wskazanych w pkt. 2 formularza oferty. 

15.4. Wysokość upustu obowiązywać będzie w całym okresie realizacji umowy. Udzielony 

upust należy określić w procentach do dwóch miejsc po przecinku. 

15.5. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu 

składania oferty. 

15.6. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane  

z wykonaniem zamówienia. 

15.7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

15.8. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.              , 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów  i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca 

składając ofertę, informuje zamawiającego ( wzór oferty) czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.. 

 

15.9.. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  

 

  .1. oczywiste omyłki pisarskie,  

 .2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

 .3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 



rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.  

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  

-cena 60%. 

   -termin płatności faktury – 40% 

 

 

2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium  ceny ustalony będzie wg wzoru, w 

skali do 60 punktów, w następujący sposób: 

 

 C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie: 

 C - ilość punktów za cenę, 

 Cncb - najniższa cena brutto, 

 Cbob - cena brutto oferty badanej. 

 

3.      Ranking ofert przy uwzględnieniu ww.kryterium termin płatności faktury ustalony  

              będzie w skali do 40 punktów, w następujący sposób: 

 

              T =( Tob/Tn) x 40 pkt, gdzie: 

              T – ilość punktów za termin płatności 

              Tob – termin płatności  oferty badanej 

              Tn – najdłuższy  zaoferowany termin płatności 

 

Przy ocenie terminu płatności punktowany będzie okres płatności nie krótszy niż 21 

dni i nie dłuższy niż 30 dni. Oferta proponująca okres płatności 30 dni  otrzyma 

maksymalnie 40 punktów . Oferta proponująca okres płatności 20 dni lub krótszy 

otrzyma 0 punktów.  Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do 

okresu udzielonego terminu i wyliczona według w/w wzoru matematycznego.  

  

 

 Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy 

tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub droga elektroniczną, albo 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie przesłane w 



formie pisemnej. 

 

 

 

XIX. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ określa pozostałe istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do 

sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego,  

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w  sposób określony w art.180 

ust.5 zdanie drugie albo  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

SIWZ na stronie internetowej. 

 Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

     Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

       Szczegółowe uregulowania w zakresie środków ochrony prawnej przysługujacych Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte są w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 



 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ- wzór oferty  

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia dot.spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Załacznik nr 4 do SIWZ -  wzór oświadczenia dot.przesłanek wykluczenia z postępowania 

5.   Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności  

wykonawcy do grupy kapitałowej 

 

 

 

 

 

 

 

 


