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„Dostawa oleju napędowego dla potrzeb  
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w Sędziszowie Małopolskim” 
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Sędziszów Małopolski, dnia 01.02.2021 r. 



 
 

2021/BZP 00006124/01 

2 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski 

powiat ropczycko-sędziszowski 

telefon: 17 22 16 769, fax: 17 2216633 

adres strony internetowej: www.pgkim-sedziszow.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także 

„ustawa Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.   

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Jeżeli w niniejszym postepowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 

następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

9. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, jeżeli przepisy 

Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Nr z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgkim-sedziszow.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa oleju napędowego dla potrzeb 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie  

od Małopolskim w następujących ilościach: 

olej napędowy -  55 000 litrów. 

 

 2. Podane ilości paliw są ilościami przybliżonymi  mogą ulec zmianie w czasie 

obowiązywania umowy. Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku  

z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw paliwa stosownie do 

potrzeb. Dostarczona  mniejsza ilość paliwa w czasie obowiązywania umowy nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do 

wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości. 

 

3. Poprzez sformułowanie „dostawa oleju napędowego" należy rozumieć sprzedaż  

Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek, samochodu autocysterny  

o pojemności max.5 000 litrów w wskazanym przez Zamawiającego punkcie 

rozładunku. 

 

4. Dostawa winna być zrealizowana w terminie dostawy wskazanym przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym w ilości zgodnej z ilością wskazaną w zgłoszeniu. Do każdej 

dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj i ilość 

dostarczonego oleju napędowego. 

 

5. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie, zobowiązuje się 

każdorazowo zrealizować zamówienie w określonym przez siebie terminie dostawy, 

licząc od dnia wysłania zlecenia. 

 

6. Miejsce dostawy: m. Sędziszów Młp. - baza transportu, Aleja 1000- lecia. 

Dostawa oleju napędowego realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia 

częściowe przez Zamawiającego. Rozładunek do zbiornika 5 000 l za pomocą pompy 

przy autocysternie.  

Dostawa paliwa ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim po uprzednim zgłoszeniu 

(faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia paliwa. 

 

7. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2022 r.  
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8. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

9. W przypadku uszkodzeń samochodów Zamawiającego spowodowanych złą jakością 

paliwa, wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz 

koszty napraw pokryje Wykonawca. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości 

dostarczanego paliwa pod względem jego zgodności z wymaganiami jakościowymi 

poprzez losowe pobranie próbek przy udziale obu stron, a w przypadku wątpliwości co 

do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający 

poniesie wszelkie koszty przeprowadzenia ww. analiz, a w przypadku potwierdzenia 

niezgodności jakości paliwa koszty wykonanej analizy obciążą Wykonawcę. 

 

11. Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach 

(składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających aktualnie 

obowiązujących polskich norm jakościowych. 

 

12. Tam, gdzie w SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, 

partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej 

lub systemów odniesień, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 

„równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. 

Ilekroć w SWZ mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy 

przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć wymaganego standardu 

dostawy. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do 

udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez materiały są równoważne  

w stosunku do wymaganych niniejszą SWZ. 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować przez cały okres obowiązywania 

umowy stosowanie upustu cenowego, nie mniejszego niż 1% ceny jednostkowej brutto 

za litr paliwa. 
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14. Przedmiot zamówienia w/g Wspólnego Słownika Zamówień  

(CPV) : 09134100-8 – olej napędowy 

 

15. W przypadku dostawy w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, 

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

dostarczenia nowej partii paliwa w terminie do 2 dni licząc od dnia odmowy przyjęcia 

dostawy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona: 

1) niezgodność dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem 

jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału, 

2) niezgodność ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową 

wydania 

materiału Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru dostarczonego materiału, 

      b) odebrać faktyczną ilość dostarczonego paliwa, która będzie wynikać z protokołu  

z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury. 

 

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, na zlecenie Zamawiającego, w okresie od 

dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 roku. 

Miejsce dostawy: m. Sędziszów Młp. - baza transportu, Aleja 1000- lecia. 

 

V. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTEPOWANIU oraz POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

następujące oświadczenia wymagane w SWZ:  

1)  spełnienie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ  

2)  niepodleganiu wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ 
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Oświadczenia, o których mowa w ust.1, stanowią wstępny dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia  oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu  na dzień 

składania ofert. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych na wezwanie określonych w rozdziale XVII SWZ. 

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 podmiotowych środków 

dowodowych określonych na dzień ich złożenia. 

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu. 

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

 

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotyczą:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 
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W niniejszym postępowaniu Wykonawca wykaże, że posiada koncesje ważną przez 

cały okres trwania umowy wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo Energetyczne.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie 

tego warunku składając odpowiednie oświadczenie zamieszczone w formularzu 

ofertowym, a Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

dostarczy ważną koncesję przed zawarciem umowy. 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając 

odpowiednie oświadczenie. 

3) Zdolności technicznej 

Warunek dotyczący zdolności technicznej Wykonawcy, poprzez określenie 

minimalnych wymagań dotyczących dysponowania przez Wykonawcę potencjałem 

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. samochód autocysternę  

z pompą w ilości co najmniej 1 sztukę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie 

oświadczenie. 

 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 
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2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  

w Rozdziale V ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
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powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale V SWZ. 

 

4.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz  

z ofertą. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 

109 ust.1 pkt. 1, pkt. 4 i pkt. 5 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 



 
 

2021/BZP 00006124/01 

10 
 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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 pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
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i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII.  KONSORCJUM 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo  

w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu 

Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy  

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

4) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia  

i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 
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VIII. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

1) określenia w złożonej ofercie (wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do 

SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 

podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia  

o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie 

udostępnił swoich zasobów. 

3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia 

zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,WYSYŁANIA  I  ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W przedmiotowym postępowaniu  komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie  ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnienie oświadczeń, lub 

dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług droga elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) 

za pośrednictwem strony http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Joanna Sypień, email:  jsypien@pgkim-sedziszow.pl 

 Bogusława Siwiec, email: b.siwiec@pgkim-sedziszow.pl 

3. Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp 

komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz  

w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

platformazakupowa.pl zwanym dalej „regulaminem” dostępnym na stronie głównej 

platformy. 

http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow
mailto:b.siwiec@pgkim-sedziszow.pl
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5. Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 

http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow 

6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

    

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

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

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wymogi dotyczące sposobu sporządzania oferty:  

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  

i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę 

upoważnioną. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Język polski jest obowiązujący w toku 

całego postepowania przetargowego i realizacji umowy. 

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.  



 
 

2021/BZP 00006124/01 

14 
 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Oferta musi 

obejmować całość  przedmiotu  zamówienia  i  musi być  sporządzona  zgodnie   

z wymogami określonymi w niniejszej SWZ. 

4. Na ofertę składają się:  

1) formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,  

2) oświadczenia o których mowa w rozdziale V SWZ stanowiące Załącznik nr 2  oraz 

Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,  

4) inne dokumenty (jeśli dotyczą):  

a) Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców 

(załącznik do SWZ) 

b) pełnomocnictwa - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 

pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające  do złożenia ofert 

podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym. 

c) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane  

w rozdziale V SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające  

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

5. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, 

informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SWZ.  

6. Formularz ofertowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w przypadku ich 

braku lub w przypadku braku części informacji stanowiących treść oferty,  

a wymaganych w załączonych do SWZ wzorach. 

7. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale  

w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca aby stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywane różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów weryfikacji plików. 

8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 
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9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych 

Zamawiający rekomenduje rozszerzenia: .zip 

Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie. 

10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

13.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wprowadzone 

zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta i oznaczona  

w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie jako zmiany złożonej oferty. Oferta oraz 

dokumenty, które należy dołączyć do oferty powinny być przygotowane zgodnie  

z treścią niniejszej SWZ i wzorów formularzy załączonych do SWZ oraz  winna 

zawierać wszelkie wymagane informacje zawarte w SWZ 

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz  

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca 
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się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 

18.W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta 

taka nie weźmie udziału w postepowaniu. 

19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania 

nazw tych Wykonawców. 

20. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie  udzieli odpowiedzi na zapytanie związane z treścią SIWZ, 

zgodnie z art. 135 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

do Zamawianego nie później, niż na 4 dni przed upływem terminu składania  ofert. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz 

zamieszczona na stronie Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ. 
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Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. 

22. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmodyfikować treść SWZ w niniejszym przetargu.   

23. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 

zmian treści SWZ.  

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

odnoście wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi,  

z wyłączeniem terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ – przedłużenie 

terminu składania ofert, zgodnie  z art. 135 ust.4 Pzp, nie ma wpływu na bieg jego 

terminu. 

24. Wszelkie modyfikacje SWZ i wyjaśnienia do niej stają się integralną częścią niniejszej 

SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 

25. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

26. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

27. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

28. Postanowień ust. 27 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek 

dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi  

w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 

dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę przygotowaną w sposób określony w rozdziale XIII SWZ, należy złożyć za 

pośrednictwem formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnego 

na platformazakupowa.pl. 
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2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej  

w terminie do dnia 18.02.2021r. do godziny 12.30 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godzinie 12:40 w siedzibie 

Zamawiającego: Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,  

ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp. poprzez odszyfrowanie ofert na 

platformazakupowa.pl. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach, terminie dostawy. 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

  

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1.  Cenę oferty dla całego zamówienia należy podać na druku formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w wartości netto w ujęciu liczbowym i brutto  

w ujęciu liczbowym i słownie z uwzględnieniem podatku VAT w ustawowej 

wysokości. 

Ponadto: 

a) proponowany upust będzie pomniejszał cenę obowiązującą na dany dzień w okresie 

realizacji umowy,  

b) podane w ofercie ceny jednostkowe są cenami hurtowymi PKN ORLEN na dzień 

09.02.2021r. i są pomniejszone o proponowany upust, 

c) zaproponowany upust, który został określony w ofercie będzie stały przez cały okres 

obowiązywania umowy, 
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2.  Cena oferty to cena brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto stawki podatku 

VAT w stosownej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę 

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty zobowiązania (w tym wszystkie 

narzuty i podatki) oraz wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej 

specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.. 

5. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. W razie rozbieżności między 

cena wpisaną słownie a cena podaną liczbowo, Zamawiający uzna za wiążącą cenę 

wpisaną słownie.  

6. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - niezłożenie przez 

Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie 

do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.  

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę 

oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Wszystkie ceny brutto określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
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XVI.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący 

sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie ( % ) 

1. Cena 60% 

2. Termin dostawy 40% 

Razem 100% 

 

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej. Oferty będą oceniane  

w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców. 

 

1) CENA.  

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: 

Najniższa cena brutto ofert x 100 pkt x znaczenie kryterium 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (l% = l pkt) w zakresie kryterium CENA. 

  

2) TERMIN DOSTAWY 

Wykonawca zadeklaruje termin dostawy paliwa w Formularzu oferty. 

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (l% = l pkt) w zakresie kryterium TERMIN 

DOSTAWY, przy czym: 

1) Oferta z terminem dostawy do 5 dni otrzyma 0 pkt 

2) Oferta z terminem dostawy do 3 dni otrzyma 20 pkt 

3) Oferta z terminem dostawy do 2 dni otrzyma 40 pkt 

Termin dostawy to czas liczony od dnia wysłania zlecenia (faks lub poczta 

elektroniczna) do dnia faktycznej dostawy paliwa. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 

40 punktów. W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie terminu dostawy, 

np. brak wskazania terminu dostawy, oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „termin 

dostawy", a jako deklarowany termin dostawy zostanie przyjęty 5 dniowy termin 

dostawy. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże termin 
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dostawy dłuższy niż 5 dni wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako 

niezgodną z treścią SWZ. 

Łączna liczba punktów przyznana dla oferty 

 

liczba punktów w kryterium Cena + liczba punktów w kryterium Termin dostawy 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów 

określonych w ww. kryteriach. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 

wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na 

wybór jego oferty. 

W przypadku braku zgody, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią  

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

SKŁADANYCH NA WEZWANIE 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
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w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 oraz pkt. 6 ustawy Pzp  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów 

(Dz.U. z 2002r., poz. 1076 i 1086) – Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia się w celu zawarcia umowy na 

wykonanie zadania w terminie wyznaczonym, po dniu przekazania zawiadomienia  

o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą,  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy aktualną i ważną koncesję na obrót 

paliwami (kopia). Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów lub świadectw 

potwierdzających spełnienie odpowiednich, zgodnych z niniejszą specyfikacją norm 

dla dostarczanego oleju napędowego. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępo-
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waniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca który powierza 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich 

przedstawicieli prawnych. 

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed podpisaniem umowy 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

7. Wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich przedstawi potwierdzone 

za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich 

zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować   

korzystanie   z   udostępnionych   zasobów   przez cały okres wykonywania 

zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej 

odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za 

szkodę powstałą u Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów.  

W przypadku nie przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu 

nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

 

 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY oraz MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone jako Załącznik nr 5 do 

SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi 

się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie  

w celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SWZ.  

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11 

• inspektorem ochrony danych osobowych  Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.,  jest Pan Piotr 

Siwiec, adres e-mail: pgkim@pgkim-sedziszow.pl, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.);  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania  

z środków UE; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

mailto:pgkim@pgkim-sedziszow.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem 

i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział  

w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

XIII.  ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI (SWZ) 

Oznaczenie 

załącznika 
Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

 


