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Rozdział II. 
2.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów 

2.1.1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 Prawa zamówień publicznych, mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2.1.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
złożonego wraz z ofertą (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz: 

a) dla warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

aktualną koncesję na  prowadzenie  działalności  w zakresie objętym 
zamówieniem, czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z 
dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.  Dz.U. z 2018 r. poz. 755). 

 Wykonawca, jest wpisany w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, 
o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które 
złożyły kaucję gwarancyjną, na podstawie art. 105c przywołanej ustawy. 

b) dla warunku  zdolności technicznej lub zawodowej  
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wymogu w zakresie spełniania ww. 

warunku. 
c) dla warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wymogu w zakresie spełniania ww. 
warunku. 

d) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga: 
 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji 
technicznej. 

2.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dopuszcza się na każdym 
etapie zamówienia zmianę podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polegał. 

2.1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  


