
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Dostawa oleju do celów opałowych w 2017r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych 
w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 - 1 - 

Druk nr 2 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁ ĄCZNIKÓW  

 
 
I.     Do oferty wypełnionej na Druku nr 1 wykonawca załączy: 
         1.   Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  
              (Druk nr 3)- (aktualne na dzień składania ofert); 
             Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
         2.  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Druk nr 4)                   
              (aktualne na dzień składania ofert);  
              Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
 
II.   W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl   
       informacji z otwarcia ofert)   
 
       3.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
             o której mowa w art.24 ust,1 pkt.23 (Druk nr 8). 
             Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku 
 
III.  Na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona     
        złoży w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualne  
        na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:   
 
   4.  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności    
        zawodowej, w szczególności koncesji, zezwolenia, licencji  na obrót paliwami          
        ciekłymi,  ważnych w okresie realizacji zamówienia.  
          Wymagana forma dokumentów  – oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność oryginałem”  
          przez Wykonawcę. 
 
   5.   Dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w  
         zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie  
         mniejszą niż  200 000,00 zł.  (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
             Wymagana forma dokumentów  – oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność oryginałem”  
              przez Wykonawcę 
 
   6.    Wykaz dostaw (Druk nr 6)  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub     
          ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich  trzech  lat przed upływem       
          terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym      
          okresie - Wykonawca wskaże w wykazie (Druk nr 6) wykonane w ciągu jednego roku  
          co  najmniej 2 dostawy oleju  opałowego,  w ilości nie mniejszej niż 50 000 litrów   
          (dwie dostawy łącznie), z  podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  
          na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencje bądź  
          inne dokumenty), określających czy  te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane   
          należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie  
            jw. na Druku nr 6, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  
          powyższych dowodów. 
           Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym druku  
             Wymagana forma dowodów  – oryginał lub kopia poświadczona ”za zgodność oryginałem”  
             przez Wykonawcę 
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   7.     Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 

i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem  terminu 
składania ofert. 

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez     
                Wykonawcę. 
 
    8.     Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

       gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w     
       celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1  
       ustawy Pzp,  

  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez  
               Wykonawcę. 
 
     9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez     
               Wykonawcę.  
 
 10.  Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

           w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
           w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez     
               wykonawcę składającego ofertę. 
 

 
  11.    Dokument wniesienia wadium (forma zgodna z opisem rozdział XIII niniejszej SIWZ). 
 
  12.     Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji  
             niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w 
             przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub  
             zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów do  
             wykonania zamówienia.  
             Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 
  13.     Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
            Pełnomocnik a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.            
    Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
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   14.    Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
            publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  
            zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku  
            wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
  Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 
   15.   Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych zawarte są w pkt. 11.16 SIWZ.  


