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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego, do 60.000 Euro, zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 11163 ze zm.) – zwana dalej 
Ustawą. 
 
Przedmiot oferty:  
DOSTAWA, INSTALACJA I ODDANIE DO EKSPLOATACJI,  W TERMINIE 7 DNI O DATY 
PODPISANIA UMOWY, ORAZ WYDZIERŻAWIENIE NA OKRES 1 ROKU ZBIORNIKA 
MAGAZYNOWEGO NA TLEN ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU, PRZEZ OKRES 1 
ROKU  
 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 
1. Zamawiający 

 
Zamawiającym jest: 
Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
tel. (0 91) 3862624, fax.(0 91) 3862758 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- Tomasz Bartkowski – 38 62 967 w sprawie procedury postępowania, 
- Zygmunt Wołejszo –Dyrektor ZWiK – 38 64 172 w sprawie przedmiotu zamówienia 
 

2.  Przedmiot i zakres przetargu 
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji,  w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz 
wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa ciekłego 
tlenu przez okres 1 roku. 
Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego przetargu został określony na załącznikach nr 3 i 4 . 
Zwycięzca przetargu przed zamontowaniem zbiornika dostarczy Książkę dozorową zbiornika 
(paszport). 

 
3. Źródło finansowania 
 
Dostawa będzie finansowana bezpośrednio przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie. 
 
4. Procedura przetargowa 
 
a. Procedura przetargowa oparta jest o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1163 z dnia 09.02.2004 r. ze zm.). 
b. Przetarg niniejszy jest przetargiem nieograniczonym, o wartości zamówienia nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, w rozumieniu ww. ustawy. 
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.  

 
5. Rozpoczęcie procedury przetargowej 
a. Rozpoczęcie procedury przetargowej następuje w dniu ogłoszenia przetargu przez opublikowanie 

ogłoszenia w portalu UZP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej gminy Rewal. 

b. Zawiadomienie o przetargu winno być ogłoszone co najmniej 7 dni przed upływem terminu do 
składania ofert.  

 
6. Kwalifikacje Wykonawców 
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym; 
3. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia; 
4. zrealizują zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
5. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 
6. spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.2  Oferty składane przez Spółki prawa handlowego (pod pojęciem Spółki prawa handlowego rozumie 
się również „Jonit Venture” oraz konsorcja złożone z dwóch lub więcej firm występujących jako 
partnerzy ) winny spełniać następujące wymagania: 

 ( a ) oferta winna zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt 6.1. dla każdego z partnerów 
                   oraz dla całości; 
 ( b ) oferta winna być podpisana w taki sposób, aby była prawnie wiążąca dla wszystkich  
                   partnerów;  
 ( c)  jeden z partnerów winien być wyznaczony jako wiodący, upoważnienie do pełnienia takiej 
                  funkcji winno być poświadczone przez przedłożenie pełnomocnictwa  
                   podpisanego przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich partnerów;  
 ( d ) wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
                   każdego z partnerów oraz do realizacji całości kontraktu, łącznie z płatnościami;  
 ( e ) wszyscy partnerzy będą w sprawach Kontraktu odpowiedzialni solidarnie za całość, zgodnie 
                  z warunkami Kontraktu, a oświadczenie dla potwierdzenia tego winno być włączone do 
                   pełnomocnictwa wspomnianego pod ( d ) oraz do formularza oferty. 
 ( f ) kopia umowy Spółki prawa handlowego lub konsorcjum zawartego przez  wszystkich  
                  partnerów winna być przedłożona wraz z ofertą. 

 
7. Termin realizacji zamówienia  
 
Wymagany termin  realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
8. Wadium 
 
Nie wymaga się wniesienia wadium.  

 
9. Jeden Wykonawca - Jedna oferta 
 
Każdy Wykonawca winien składać tylko jedną ofertę własną lub jako partner w Spółce prawa  
handlowego lub konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie 
podlega dyskwalifikacji.  
 
10. Koszty oferty 
 
Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i  
przedłożeniem  oferty. 
 
11. Wyjaśnianie Dokumentów Przetargowych 
  
11.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  
       warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że  
       prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed  
       terminem składania ofert. 
11.2 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia na stronę internetową, gdzie ukazało się  
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       ogłoszenie oraz przekazuje wszystkim Wykonawcom, którzy wyrazili taką wolę, bez ujawniania  
        źródła zapytania. 
11.3  Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości  
        dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza  
        informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz  
        odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się  
        niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz  
        zamieszcza się ją na stronie internetowej.  
 
12. Poprawki Dokumentów Przetargowych  
  
12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem  
       terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
       Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym  
       przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.  
12.2 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów  
       oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 
12.3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do  
       wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych  
       warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie   
       zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków   
       zamówienia. 
 
13. Język oferty 
 
Ofertę, dokumenty przetargowe i korespondencję z Zamawiającym należy sporządzić w języku polskim. 
Inne dokumenty i materiały informacyjne mogą być dostarczone przez Wykonawcę w języku 
oryginalnym. Muszą być jednak przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
14. Dokumenty stanowiące ofertę  
  
Oferta przedłożona przez Wykonawcę winna zawierać: 

1. wypełniony formularz oferty, według wzoru znajdującego się w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

3. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień  publicznych, 

4. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

5. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
15. Ceny Ofertowe 
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1. Cena ofertowa winna obejmować całość zadania składającego się na przedmiot i zakres przetargu. 
2. Ceny ofertowe będą cenami brutto i będą obejmować również wszystkie inne podatki, koszty 

ubezpieczenia, inne obciążenia, koszty i wydatki, które przyszły Wykonawca będzie miał 
obowiązek zapłacić w związku z umową lub z innej przyczyny stosownie do stanu prawnego 
właściwego dla umowy. 

3. Ceny winny być podane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych polskich. Wszystkie płatności 
wynikające z kontraktu będą realizowane jedynie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Cena ofertowa będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc, niezmienną w trakcie realizacji 
kontraktu.  

5.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):  
       Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w  
       przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 67 ust. l  pkt  6 i 7 Ustawy  
      Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 164/2006,   
      poz.1163 ze zm.) z uwagi na zwiększenie ilości zamawianego tlenu  z powodu 
zwiększenia   
      liczby wczasowiczów.  
 
16. Ważność Oferty 
 
1. Oferty zachowują  ważność przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
17. Formularz i podpis pod ofertą 
 
1. Wykonawca winien przygotować jeden egzemplarz dokumentów składających się na ofertę jak 

opisano w pkt 14. Całość dokumentów tworzących ofertę zaleca się oprawić w sposób 
uniemożliwiający oddzielenie poszczególnych stron oferty. 

2. Oferta winna być pisana na maszynie lub atramentem niezmywalnym (w przypadku kopii  
dopuszczalne są także fotokopie) i winna być podpisana przez osobę lub osoby należycie 
upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy, przy czym dowód 
odpowiedniego pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty, jeśli pełnomocnictwo nie wynika z 
przedłożonych dokumentów. Wszystkie strony oferty, gdzie zostały dokonane wpisy lub poprawki 
winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

3.   Oferta nie powinna zawierać zmian, opuszczeń lub dodatków, z wyjątkiem tych, które są potrzebne 
      dla wypełnienia instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub koniecznych dla  poprawienia 
      błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku takie poprawki winny  być parafowane 
      przez osobę lub osoby podpisujące ofertę . 
 
18. Zabezpieczenie i oznakowanie Ofert  
 
a. Wykonawca winien ofertę zabezpieczyć w trwały sposób. 
b.  Zewnętrzna koperta winny być:  

� zaadresowana na adres Zamawiającego:  Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19; 72 – 
344 Rewal, oraz oznakowane w sposób następujący:  

- Oferta na dostawę zbiornika i tlenu dla ZWiK-  Nr 03/06  
- NIE OTWIERAĆ PRZED  21.03.2007 r. godz. 1200 .  
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c. Wewnętrzna koperta winna wskazywać nazwę i adres Wykonawcy, dla umożliwienia zwrotu nie  
otwartej oferty w przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną” stosownie do pkt. 20. 

d. Jeżeli zewnętrzna koperta nie jest zabezpieczona i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie ofert. 

 
19. Termin składania Ofert  
Oferty muszą być dostarczone Zamawiającemu na adres wymieniony wyżej nie później, niż do 
21.03.2007 roku godz. 1200  do pok. 6. 
 
20. Oferty spóźnione  
 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert będą zwracane 
Wykonawcom nie otwarte. 

  
21.  Modyfikacje i wycofanie Ofert 
 
21.1  Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne     
         powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed     
        upływem terminu do składania ofert.  
a. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty przez Wykonawcę winny być przygotowane,    

zalakowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z  postanowieniami pkt. 18 z dodatkowymi 
oznakowaniami na zewnętrznej i wewnętrznej kopercie „MODYFIKACJA”  lub 
„WYCOFANIE”  .  

b.  Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania 
ofert są skuteczne. 

 
22. Otwarcie Ofert 
 
22.1 Zamawiający otworzy oferty, włącznie z modyfikacjami dokonanymi zgodnie z pkt. 21 w      

obecności tych przedstawicieli Wykonawców, którzy  zechcą uczestniczyć, (nie więcej jednak, 
niż dwie osoby ze strony każdego z Wykonawców) godz. 1200 w dniu 21.03.2007 r. w 
następującym   

         miejscu: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19- sala nr 5.  Przedstawiciele Wykonawców,   
         którzy będą obecni mogą podpisać listę obecności. 
a. Jako pierwsze będą otwarte koperty oznakowane „WYCOFANIE”.  Oferty, na których zostały 

przedłożone prawidłowe powiadomienia o wycofaniu stosownie do pkt. 21 nie będą otwierane . 
b. Oferty nie wycofane zostaną otwarte i sprawdzona będzie ich  kompletność.   
c. Nazwy Wykonawców, siedziba, termin wykonania oraz całkowita cena oferty zostaną ogłoszone 

przez Zamawiającego podczas otwarcia . 
d. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert. 

 
23. Tajność procedury  
Informacje odnoszące się badania, wyjaśniania, oceny i porównywania ofert oraz zalecenia o wyborze 
Wykonawcy nie będą podawane do wiadomości Wykonawców ani innych osób nie związanych 
oficjalnie z tymi działaniami aż do chwili, kiedy zostanie ogłoszona decyzja o wyborze oferty. Wszelkie 
stwierdzone usiłowanie Wykonawcy wywarcia wpływu na badanie ofert przez Zamawiającego 
spowoduje  odrzucenie oferty tego Wykonawcy . 
 
24. Wyjaśnianie Ofert  
 
24.1  Dla ułatwienia badania, oceny i porównania ofert, Zamawiający może, według swojego uznania,     
         zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie jego oferty.  
24.2  Żądanie wyjaśnienia i odpowiedź winny być dokonane listownie lub drogą faksową . 
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25. Badanie Ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami 
 
Przed merytoryczną oceną ofert, Zamawiający ustali, czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na 
podstawie art. 89  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
  
26. Kryteria oceny ofert 
 
26.1. Ocena ofert  Wykonawców zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu następującego kryterium: 

 Opis kryterium                                                 znaczenie 
Cena ofertowa                                            100 % 

26.2. Zamawiający wybierze te ofertę, która po spełnieniu wymagań formalnych otrzyma najwyższą 
ilość punktów – zgodnie ze wzorem: 
               cena najniższa 
ilość punktów za cenę oferty =                                         x 100 pkt 
             cena badanej oferty  
26.3. Jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 Ustawy). 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 Ustawy). 
 
27.  Wybór Wykonawcy 
27.1   Zgodnie z art. 2 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamówienie zostanie udzielone   
         Wykonawcy, który spełni wymagania Zamawiającego oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę.  
27.2 Każdy z Wykonawców, który złoży ofertę otrzyma zawiadomienie o wynikach przetargu wraz z 

informacją o nazwie, siedzibie oraz cenie wybranego Wykonawcy. W zawiadomieniu wysłanym 
do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia 
umowy. 

 

28. Protesty i odwołania 
 

28.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać  
        uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień  
        Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie. 
28.2 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku  
        zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  
        można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.  
28.3 Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
        Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
28.4 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na  
        wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące: 

� treści ogłoszenia, 
� postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
� wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 
28.5 Protest inny, niż wymieniony w pkt 28.4 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego  
        wniesienia. 
 
29.  Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentów  przetargowych). 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  obejmuje: 
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I.  Formularze  i instrukcję dla Wykonawców 
II.  Ramowy wzór umowy 
III.    Przedmiar robót 
 
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA  
Na: Dostawę, instalację i oddanie do eksploatacji,  w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz 
wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, 
przez okres 1 roku, loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie 
 
Zamawiający:  Gmina Rewal  
                       ul. Mickiewicza 19 
                       72 – 344 Rewal 
 
Wykonawca:     ....................................................................................................................... 
                             ...................................................................................................................... 
                             ...................................................................................................................... 
 
1. Po zapoznaniu się z Dokumentami Przetargowymi dotyczącymi opracowania oferty tj. ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  my niżej podpisani oświadczamy, że nie wnosimy 
uwag do procedury postępowania, oferujemy wykonanie pełnego zakresu prac  zgodnie z  
dokumentami  przetargowymi.                                                                                         
• Składamy naszą ofertę na:  

Pkt. 1  Wydzierżawienie zbiornika magazynowego na tlen o poj. brutto 26 m3 na okres 12 m-cy,  
Pkt. 2  Dostawę ciekłego tlenu w ilości około 250 ton rocznie loco oczyszczalnia ścieków w    
           Pobierowie.  
 
1. Ryczałtowa cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:        
  
 Pkt 1  ................................... x 12 (m-cy) =  .................................. zł wartość brutto 
  Koszt miesięcznej dzierżawy 
                                 w tym podatek VAT ................................... zł, 
 
Pkt 2              .......................... x 250.000 (kg)   =   .................................. zł wartość brutto 
             Koszt 1 kg tlenu z dostawą 

              w tym podatek VAT ................................... zł. 
 

RAZEM: (pkt 1+pkt 2) ................................................... wartość całości zamówienia brutto. 
 

1. Załączniki nr ...............................................  stanowią integralną część naszej Oferty Przetargowej. 
2. Akceptujemy następujące warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
3. Przedmiot oferty oferujemy wykonać w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
4. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy do wiadomości określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ramowym projekcie umowy istotne dla 
Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

6. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca wykonania roboty i uwzględniliśmy te warunki 
w naszej ofercie. 

7. Podwykonawcą będzie firma ....................................................................................., która wykona   
następujący zakres zamówienia ..........................................................................................................  
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Data ....................... 2007 r.           ..... ................................................................ 

                              (podpis i pieczęć adresowa firmy 
Wykonawcy) 

 
 
 
........................................................................ 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego i  
art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 09.02.2004r., Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :  
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji,  w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz 
wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa 
tlenu, przez okres 1 roku. 
  
Ja (imię i nazwisko): 
......................................................................................................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): 
..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
oświadczamy, że: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania kreślonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie 
prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi  
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
3) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, 
5) oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w zakresie informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego (w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych), 
6) oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3  ustawy 
Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu.   
Art. 24. (wykluczenia Wykonawcy) 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 1-3. 

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli 

przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków; 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą.  

 
 
 
 
............................................... 
 .............................................. 
          data                podpis 
  


