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2.2.10. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

2.2.11. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne; 
b) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.2.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji dokumentów, których jawność wynika z zapisów 
art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.2.13. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 
10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017 r. poz. 933, 1132) 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologie, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 
celu zachowania ich poufności. 

2.2.14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Na 
kopercie należy umieścić napis:  
 

 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

Nie otwierać przed 14.01.2019 r. godz. 11:00 
 

Przetarg nieograniczony na: 
Dostawę oleju napędowego grzewczego 

dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku. 
 

 
2.2.15. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane 

do Zamawiającego na adres: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 
Więcbork 

2.2.16. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale 
spięta. 

2.2.17. Na ofertę Wykonawcy składają się: 
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 4,  
b) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 2; 
c) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  - załącznik nr 1. 

2.2.18. Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert) składają oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –– załącznik nr 3. 

2.2.19. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (…) – zgodnie z pkt. 2.1.6 lit. a.  
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b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…) – zgodnie z 
pkt. 2.1.6. lit. b.; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – zgodnie z pkt 2.1.6. lit. c;  

d) oświadczenia 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 (…) – 
zgodnie z pkt. 2.1.6. lit. d; 

e) koncesji 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). 

f) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji 
technicznej. 

2.2.20. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej SIWZ. 
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez Wykonawcę, jednakże 
muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego. 

2.2.21. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków                            
i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych 
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.  

 

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne 

2.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
nie obejmuje pełnomocnictwa do poświadczenia za zgodność z  oryginałem dokumentów 
podmiotowych wykonawców; 

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

d) pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; 

e) formularz oferty powinien zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę 
wspólną; 

f) przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
zamawiającemu, podpisaną przez wszystkich partnerów, umowę regulująca współpracę 
tych wykonawców; 

g) oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  

2.3.2. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej: 
a) w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy 

wpisać dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem 
pełnomocnika; 

b) formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną. 
 
 

2.4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

2.4.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują z zachowaniem formy pisemnej za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219), z 
wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów z pkt 2.1., dla których Zamawiający przewidział 
wyłącznie formę pisemną.  

2.4.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. 
Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork. 

2.4.3. Korespondencję za pośrednictwem faksu należy kierować na numer (52) 3897263.  
2.4.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

2.4.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2.4.6. Zamawiający po otrzymaniu zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekaże niezwłocznie wyjaśnienia faxem lub drogą elektroniczną oraz zamieści je na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

2.4.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnienia czy odpowiedzi na 
kierowane w sprawie zapytania wymagają zachowania formy pisemnej. 

2.4.8. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi  
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca 
bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ w celu zapoznania 
się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania, wyjaśnieniami lub wprowadzonymi 
zmianami do SIWZ. 

2.4.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

2.4.10. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień, wezwań oraz innych informacji przekazanych przy użyciu 
komunikacji elektronicznej. 

2.4.11. Osoby upoważnione do kontaktu:  
 Gabriela Grochowska  tel . 0-52/3896 226 w zakresie merytorycznym 

 Marta Husarek, tel. 888 52 13 47 w zakresie proceduralnym. 
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2.4.12. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – do 
14.00. 

 

2.5. Termin związania ofertą 

2.5.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.5.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2.5.3. Wykonawca samodzielnie lub  na wniosek Zamawiającego może wydłużyć 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. 

2.5.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 
 

2.6. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

2.7. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

2.7.1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2019 r. r. o godzinie 11:00.  
2.7.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku, 

ul. Mickiewicza 26 (sekretariat Zarządu – budynek D) 
2.7.3. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 14.01.2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie  

Zamawiającego. 
2.7.4. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
2.7.5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w Specyfikacji z dopiskiem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

2.7.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 

2.7.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
2.7.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

Zamawiającego  informacje dotyczące:  
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  
2.7.9. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  


