
 1/ZP/2021
SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)
DOSTAWY PALIW

ROZDZIAŁ 1 
Nazwa oraz  adres  Zamawiającego,  numer telefonu,  adres  poczty  elektronicznej  oraz  strony
internetowej prowadzonego postępowania 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Gorlice  38-300 GORLICE Rynek 2
Miejski Zakład Usług Komunalnych 38-300 Gorlice ul. Kościuszki 92a
tel/fax:  (18) 3526715
NIP:  738-212-55-07
Regon 490028332            
Adres poczty elektronicznej e-mail:  mzukgorlice@op.pl
Adres strony internetowej www.mzuk.gorlice.pl
Adres strony internetowej powadzonego postępowania – https://platformazakupowa.pl/

Wykonawca zamierzający  wziąć  udział  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,
zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej. 
Zarejestrowanie i  utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest
bezpłatne. 

ROZDZIAŁ 2 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Platforma zakupowa – https://platformazakupowa.pl/

ROZDZIAŁ 3 
Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1   ustawy z dnia
11 września 2019 oku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) oraz z
wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

ROZDZIAŁ 4  
Informacja,  czy  Zamawiający  przewiduje  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością
prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji. 

ROZDZIAŁ 5 
Opis przedmiotu zamówienia 

KOD CPV  09134100-8 Olej napędowy

09132100-4 Benzyna bezołowiowa
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych
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Szacunkowe ilości paliw płynnych wynosić będą około:
Olej napędowy: 
– 72.000 litrów tankowanie na stacji paliw
– 10.000 litrów dowóz paliwa do zbiornika dostarczonego na bazę MZUK
Benzyna bezołowiowa 95 
– 10.100 litrów tankowanie na stacji paliw

Wymagania  obowiązki
1. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie codziennie całodobowo stosownie do potrzeb

zamawiającego na stacji paliw Dostawcy położonej na terenie miasta Gorlice nie dalej niż
4 km od siedziby Zamawiającego z możliwością dojazdu samochodami ciężarowymi oraz
ciągnikiem siodłowym z naczepą.

2. Pojazdy należy tankować do pełnego zbiornika dokonując wpisu rodzaju, ilości i ceny jed-
nostkowej z dystrybutora zatankowanego paliwa w kartę drogową lub raport pracy sprzętu
potwierdzając podpisem i pieczątką wydającego.

3. Na okoliczność pobrania paliwa Dostawca winien wystawić stosowny dokument WZ za-
wierający następujące informację: numer, datę i godzinę wystawienia, nazwę, ilość i cenę
pobranego paliwa, nazwę sprzętu na który pobierane jest paliwo i numer paragonu fiskal-
nego jakiego dotyczy dokument WZ, podpis osoby wystawiającej i podpis osoby odbiera-
jącej  (pracownika MZUK).

4. Jakiekolwiek poprawki w dokumencie WZ muszą być zaparafowane przez wydającego i
pobierającego.

5. Poprawki dokonuje się poprzez skreślenie, wpisanie obok danych prawidłowych i zapara-
fowanie przez obydwie strony. Pozycja skreślona musi być czytelna.

6. Udzielony procent upustu jest niezmienny, przez  cały okres realizacji zamówienia
7. Faktury przesyłane będą zamawiającemu dwa razy w miesiącu, wraz z załącznikiem stano-

wiącym zestawienie wydanych dowodów WZ. Zestawienie wydanych dokumentów WZ
oraz dokumenty WZ stanowić będą załącznik do Faktury.

8. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości  dokonywania transakcji  bezgotówkowych przy
użyciu kart paliwowych i wynikającego z tego tytułu sposobu dokonywania i rozliczania
dokonanych transakcji.

9. Dodatkowo Dostawca dostarczy na własny koszt na teren bazy MZUK  Gorlice zbiornik
na przechowywanie paliwa umożliwiający samodzielne tankowanie przez pracowników
MZUK.

10. W razie potrzeb Zamawiającego Dostawca będzie dokonywał sukcesywnych  dostaw pali-
wa do dostarczonego zbiornika.

11. Wymagany termin dostawy paliwa do zbiornika 7 dni od daty dostarczenia zamówienia.
12. Rozliczenie za dostarczone paliwo do zbiornika dokonane będzie w cenie hurtowej produ-

centa z dnia dostawy z uwzględnieniem stałej marży lub rabatu.
13. Zamawiający dokonywał będzie rozliczeń paliwa w jednostce miary: litr.
14. Koszty związane z dostawą i wypożyczeniem zbiornika Dostawca winien skalkulować w

cenę dostarczanego paliwa. 
15. Wymagana przez Zamawiającego pojemność zbiornika od 4000 do 5000 m3. 
16. Zbiornik dwupłaszczowy wraz z pompą, wężem i pistoletem automatycznym. Zbiornik po-

winien  posiadać  kompletne  wyposażenie  umożliwiające  samodzielne  tankowanie  przez
pracowników MZUK.

17. Zbiornik winien posiadać dokumenty potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania,
wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia.

18. Dokumentacja zbiornika winna zostać dostarczona Zamawiającemu w dniu dostawy zbior-
nika. 

19. Termin dostawy zbiornika:  7 dni od daty podpisania umowy.
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20. Dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zbior-
nika.

ROZDZIAŁ 6 
Termin wykonania zamówienia 

                   
 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

ROZDZIAŁ 7 
Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy 

1. Zamawiający wymaga,  aby wybrany Wykonawca  zawarł  z  nim umowę na  warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy
może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków
złożonej oferty i SWZ. 

3. Zamawiający,  zgodnie  z  art.  445 ust.  1  ustawy Pzp,  przewiduje  możliwość  dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na
warunkach określonych w projekcie umowy. 

ROZDZIAŁ 8 
Informacja 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. Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  za
pośrednictwem  platformy  zakupowej  (dalej  jako  „Platforma”)  pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/  

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między  Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za
pośrednictwem  platformazakupowa.pl  i  formularza  „Wyślij  wiadomość  do
Zamawiającego”. 

3. Za  datę  przekazania  (wpływu)  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji
przyjmuje  się  datę  ich  przesłania  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  poprzez
kliknięcie  przycisku  „Wyślij  wiadomość  do  Zamawiającego”  po  których  pojawi  się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie  przekazywał  wykonawcom informacje w formie  elektronicznej  za
pośrednictwem  platformazakupowa.pl.  Informacje  dotyczące  odpowiedzi  na  pytania,
zmiany  specyfikacji,  zmiany  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  Zamawiający  będzie
zamieszczał  na  platformie  w  sekcji  “Komunikaty”.  Korespondencja,  której  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana
w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  do  konkretnego
Wykonawcy. 

5. Wykonawca  jako  podmiot  profesjonalny  ma  obowiązek  sprawdzania  komunikatów  i
wiadomości  bezpośrednio  na  platformazakupowa.pl  przesłanych  przez  Zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.  3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
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2017  r.  poz.  1320;  dalej:  “Rozporządzenie  w sprawie  środków komunikacji”),  określa
niezbędne  wymagania  sprzętowo  -  aplikacyjne  umożliwiające  pracę  na
platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512  
kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,  
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 
c)  zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa,  w  przypadku  Internet  Explorer  
minimalnie wersja 10 0., 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -  
kodowanie UTF8, 
g)  Oznaczenie  czasu  odbioru  danych  przez  platformę  zakupową  stanowi  datę  oraz  d
okładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a)  akceptuje  warunki  korzystania  z  platformazakupowa.pl  określone  w  Regulaminie  
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący, 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 
Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty w sposób niezgodny z  
Instrukcją  korzystania  z  platformazakupowa.pl,  w  szczególności  za  sytuację,  gdy  
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert  (np.  
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie 
uznana  przez  Zamawiającego  za  ofertę  handlową  i  nie  będzie  brana  pod  uwagę  w  
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 
221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8.  Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  platformazakupowa.pl  dotyczące  w  
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz  innych  czynności  podejmowanych  w  niniejszym  postępowaniu  przy  użyciu  
platformazakupowa.pl  znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

ROZDZIAŁ 9 
Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż
przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w  przypadku  zaistnienia  jednej  z  sytuacji
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Nie dotyczy. 

ROZDZIAŁ 10
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Sprawy merytoryczne i proceduralne Konrad Niedośpiał tel 018 3526715
ROZDZIAŁ 11 
Termin związania ofertą 

4



1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
24.02.2021r. 

2. W przypadku  gdy wybór  najkorzystniejszej  oferty nie  nastąpi  przed  upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
oferta 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 oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą. 

ROZDZIAŁ 12 
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie  muszą  zostać  podpisane  elektronicznym  kwalifikowanym  podpisem  w
przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne,  w przypadku
zamówień o  wartości  niższej  od  progów unijnych  Oferta,  wniosek oraz  przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym  kwalifikowanym  podpisem  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.  W  procesie  składania  oferty,  wniosku  w  tym  przedmiotowych  środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć
bezpośrednio  na  dokumencie,  który  następnie  przesyła  do  systemu1  (opcja
rekomendowana  przez  platformazakupowa.pl)  oraz  dodatkowo  dla  całego  pakietu
dokumentów  w  kroku  2  Formularza  składania  oferty  lub  wniosku  (po  kliknięciu  w
przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów,
które  każdego  z  nich  dotyczą.  Poprzez  oryginał  należy rozumieć  dokument  podpisany
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  Poświadczenie za zgodność z
oryginałem  następuje  w  formie  elektronicznej  podpisane  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b)  złożona  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  tzn.  za  pośrednictwem  
platformazakupowa.pl, 
c)  podpisana  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym  lub  podpisem zaufanym  lub  
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
4.  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”. 
5.  W  przypadku  wykorzystania  formatu  podpisu  XAdES  zewnętrzny.  Zamawiający  
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz  
plików XAdES. 
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli  
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
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zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  załączając  stosowne  
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie
w formularzu  składania  oferty znajduje się  miejsce  wyznaczone do dołączenia  części  
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania  
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby  
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
10.  Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  Wykonawcę  powinny  być  w  języku  
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów  
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
tłumaczenie na język polski. 
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane  dane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  jednoznaczne  z  
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez
innego Wykonawcę  ubiegającego  się  wspólnie  z  nim o  udzielenie  zamówienia,  przez  
podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  albo  przez  pod  
Wykonawcę. 
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych  
formularzy  do:  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  wynosi  150  MB  natomiast  przy  
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
13.  Formaty  plików  wykorzystywanych  przez  wykonawców  powinny  być  zgodne  z  
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia  9 listopada 2017 r.  w  
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i  
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów t
eleinformatycznych”. 
14. Zalecenia: 
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) .odt .ods

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
b)  W  celu  ewentualnej  kompresji  danych  Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie  
jednego z formatów: 
− .zip 
− .7Z 
c)  Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu  występują:  
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za  
złożone nieskutecznie. 
d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 
e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu,  Zamawiający  zaleca,  w  miarę  możliwości,  przekonwertowanie  plików  
składających  się  na  ofertę  na  format  .pdf  i  opatrzenie  ich  podpisem kwalifikowanym  
PAdES. 
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f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 
g) 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. 
h)  Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przetestował  
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
i)  Zaleca  się,  aby  komunikacja  z  Wykonawcami  odbywała  się  tylko  na  Platformie  za  
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 
j) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o  
udzielenie  zamówienia  publicznego  i  zachowaniem  odpowiedniego  odstępu  czasu  do  
zakończenia  przyjmowania  ofert/wniosków.  Sugerujemy  złożenie  oferty  na  24  godziny  
przed terminem składania ofert/wniosków. 
l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast  
SHA1. 
m) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 
n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
o) 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 w postępowaniu. 

15. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: 
a) Formularz ofertowy, 
b) Formularz cenowy, 
c)  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  – w  

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o  
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, 

d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o  
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik 

e)  Pełnomocnictwo  upoważniające  do  złożenia  oferty,  o  ile  ofertę  składa  
pełnomocnik; 

f)  Pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

g) Przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy. 
h) Potwierdzenie wniesienia wadium.

16.  Oferta,  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu,  oświadczenie  o  spełnianiu  
warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

17. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty 

18.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi  być złożone w oryginale w takiej  samej  
formie,  jak  składana  oferta  (t.j.  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej  
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 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 
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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. 
19.  Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży przedmiotowych  środków dowodowych  lub  złożone  
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
20.  Postanowień ust.  19 nie  stosuje się,  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. 
21.  Oferty  składane  wspólnie  (konsorcjum,  spółka  cywilna  itp.)  Wykonawcy  mogą  
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  Wykonawcy składający ofertę wspólną  
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy.  Do  oferty  
wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z  
Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający  kieruje  informacje,  
korespondencję,  itp.  Oferta  wspólna,  składana przez  dwóch lub więcej  Wykonawców,  
powinna spełniać następujące wymagania: 
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do  
wykluczenia  składa  każdy z  Wykonawców składających  ofertę  wspólną  we  własnym  
imieniu; 

 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty  
podmiotowe i  przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich  
Wykonawców składających ofertę wspólną; 
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione 
do reprezentowania tych Wykonawców. 
Przed  podpisaniem  umowy  (w  przypadku  wygrania  postępowania)  Wykonawcy  
składający ofertę  wspólną  będą  mieli  obowiązek przedstawić  Zamawiającemu umowę  
konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji  wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego  
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c)  czas  obowiązywania  umowy,  który  nie  może  być  krótszy,  niż  okres  obejmujący  
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi 

ROZDZIAŁ 13 
Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem:  https://platformazakupowa.pl/  w  myśl  Ustawy  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 26.01.2021r. o godz. 11:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po  wypełnieniu  Formularza  składania  oferty  lub  wniosku  i  dołączenia  wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
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4. Oferta  lub  wniosek  składana  elektronicznie  musi  zostać  podpisana  elektronicznym
podpisem kwalifikowanym,  podpisem zaufanym  lub  podpisem osobistym.  W procesie
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl,  Wykonawca powinien złożyć
podpis  bezpośrednio  na  dokumentach  przesłanych  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl.  Zalecamy  stosowanie  podpisu  na  każdym  załączonym  pliku
osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym
mowa w art.  125 ust.1  sporządza się,  pod rygorem nieważności,  w postaci  lub formie
elektronicznej  i  opatruje  się  odpowiednio  w  odniesieniu  do  wartości  postępowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  jej  przekazania  w systemie  (platformie)  w
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

ROZDZIAŁ 14 
Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. 26.01.2021r. o godz. 11:15 

2. Jeżeli  otwarcie  ofert  następuje  przy użyciu  systemu teleinformatycznego,  w przypadku
awarii  tego  systemu,  która  powoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie
określonym przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert  następuje  niezwłocznie  po  usunięciu
awarii. 

3. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie ofert jest niejawne. 
6. 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. 

7. Informacja zostanie  opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  w
sekcji ,,Komunikaty” . 

8. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o
których  mowa  w  ust.  5  pkt  2,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  ostatecznych  albo
unieważnieniu postępowania. 

9. Zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  nie  ma  obowiązku
przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub
transmitowania  sesji  otwarcia  za  pośrednictwem elektronicznych  narzędzi  do  przekazu
wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

ROZDZIAŁ 15 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art.  110 ust. 2 pzp,
Wykonawcę: 
1.1. 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 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; 
1.2. 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 1.1; 
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba  ze  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; 
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 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  lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski 
niezależnie od siebie; 
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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 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. 
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2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ 16 
Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie
koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem  zamówienia  oraz  warunkami  SWZ  i
uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty
uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,  z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej
wyliczenia.  Kwoty  wykazane  w  ofercie  zaokrągla  się  do  pełnych  groszy,  przy  czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza. 

3. Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. 

4. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  -  zadań  należy  wyliczyć  w  „Formularzu
cenowym”  i  tak  obliczoną  cenę  przenieść  do  „Formularza  ofertowego”  stanowiących
załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Zamawiający  zastrzega  aby  żadna  cena  z  pozycji  formularza  cenowego  nie  została
określona  wartością  0,00 zł.  Brak wyceny asortymentu  lub  wartość 0,00 zł  skutkować
będzie odrzuceniem oferty. 

6. Przygotowując  ofertę,  wykonawca  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  przedmiotem
zamówienia.

7. W  cenie oferty należy ująć wszystkie prace  i  usługi  niezbędne do wykonania  i  do
przekazania  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  wynikające  z  opisu  przedmiotu
zamówienia.

8. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT, oraz  cenę brutto za całość
przedmiotu zamówienia

9. Cena oferty uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem
VAT oraz   wszelkie inne opłaty związane  z wykonywaniem zamówienia.

10. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tj. PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

11. W formularzu cenowym należy podać:
a) Tankowanie na stacji paliw
1. ceny jednostkowe z dystrybutora za dostawę jednego litra paliw płynnych (netto, vat,

brutto), z dnia 18.01.2021roku. (ceny nie mogą zawierać rabatów i upustów kompute-
rowych,  systemowych). 

2. procent udzielonego upustu od ceny z dystrybutora
3. cenę jednostkową po upuście 
4. wartość netto, 
5. wartość brutto po upuście 
b) Dostawa paliwa na bazę MZUK Gorlice ul. Kościuszki 92a
6. cenę hurtową producenta za 1 litr netto z dnia 18.01.2021roku
7. w celu potwierdzenia cen hurtowych producenta Oferent winien załączyć dowód po-

twierdzający ceny z dnia 18.01.2021roku
8. marżę lub rabat do lub od ceny netto producenta za 1 litr
9. cenę netto za 1litr po uwzględnieniu marży lub rabatu 
10. wartość netto w zł
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11. wartość brutto w zł
12. cenę brutto – za dostawę paliw płynnych 
13. podatek VAT
14. cenę netto

Zastrzeżenie: Cena paliw z dystrybutora nie może uwzględniać żadnych promocji.
Udzielony procent upustu, marża lub rabat  jest niezmienna przez  cały okres realizacji
zamówienia. 

12. Zamawiający dokona wyboru oferenta,  który  przy zastosowaniu stałego upustu,  stałej
marży, stałego rabatu mógłby w dniu 18.01.2021 roku dostarczyć paliwa za najniższą cenę 

ROZDZIAŁ 17 
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych  zawierających  nową  cenę.  Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie
mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w  uprzednio  złożonych  przez  nich
ofertach. 

5. 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. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania z ofertą określonym
w SWZ. 

7. Jeżeli  termin  związania  ofertą  upłynie  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,
Zamawiający  wezwie  Wykonawce,  którego  oferta  otrzymała  najwyższą  ocenę,  do
wyrażenia,  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  pisemnej  zgody na  wybór
jego oferty. 

8. W  przypadku  braku  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  7,  oferta  podlega  odrzuceniu,  a
Zamawiający  zwraca  się  o  wyrażenie  takiej  zgody do  kolejnego  Wykonawcy,  którego
oferta  została  najwyżej  oceniona,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia
postępowania. 

ROZDZIAŁ 18 
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 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. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę. 
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3. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią  załącznik  do  SWZ.  Umowa  zostanie  uzupełniona  o  zapisy  wynikające  ze
złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. 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 postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie 

ROZDZIAŁ 19 
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 pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
2.1.  niezgodna  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia,,́ w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2.2. 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 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się  ̨ do Sadu Okręgowego w Warszawie
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” pzp. 

ROZDZIAŁ 20 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje 

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1. 

ROZDZIAŁ 21 
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
Opis spełnienia warunku: 
Zamawiający  odstępuje  od  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  warunków  w  tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, 
Opis spełnienia warunku: 
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Zamawiający  odstępuje  od  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  warunków  w  tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Opis spełnienia warunku: 
Zamawiający  odstępuje  od  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  warunków  w  tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, 
Opis spełnienia warunku: 
Zamawiający  odstępuje  od  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  warunków  w  tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać
na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,  do realizacji których te zdolności są
wymagane. 
4. 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. 
5.  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  roboty budowlane lub  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, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę  poniesioną  przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
7.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w po-
stępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
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nie  polegał  on  w  danym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających
zasoby. 

ROZDZIAŁ 22 
Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich
złożenia 

Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 23 
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

ROZDZIAŁ 24 
Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 25
Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,  jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ 26 
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 27 
Wymagania  w  zakresie  zatrudnienia  osób,  o  których  mowa w art.  96  ust.  2  pkt  2,  jeżeli
Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 28
Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający  nie  zastrzega  możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wyłącznie
wykonawców, o których mowa w art. 94. 

ROZDZIAŁ 29 
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek
wniesienia wadium 
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 zł
Wadium wnosi  się  przed upływem terminu składania ofert  i  utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu,
– gwarancjach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych,
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Nr BGŻ SA. 24 2030 0045 1110 0000 0160 7060
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się
datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić
najpóźniej w terminie składnia ofert.
Jeżeli  wadium  jest  wnoszone  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia,  Wykonawca  przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy. 
Zamawiający  zwraca  wadium  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

rozstrzygnięte  odwołanie  na  czynność  unieważnienia  albo  nie  upłynął  termin  do  jego
wniesienia. 

2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

ROZDZIAŁ 30 
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8. 

ROZDZIAŁ 31
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2,
jeżeli  Zamawiający  przewiduje  możliwość  albo  wymaga  złożenia  oferty  po  odbyciu  wizji
lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 32 
Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między
Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

ROZDZIAŁ 33
Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261. 

ROZDZIAŁ 34
Informację  o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  zadań,  jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 

Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych
zadań. 

ROZDZIAŁ 35
Maksymalna  liczba  wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze  umowę  ramową,  jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ 36
Informacja  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje
aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

ROZDZIAŁ 37 
Wymóg  lub  możliwość  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub  dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

ROZDZIAŁ 38 
Informacje  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli  Zamawiający  je
przewiduje 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 39 
Klauzula  informacyjna  z  art.  13  RODO1  do  zastosowania  przez  Zamawiających  w  celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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
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osobowych  i  w  spawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE zamawiający informuję,że:

– administratorem Państwa  danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul.
 Kościuszki 92A, 38-300 Gorlice;

– w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  możecie  się  Państwo  kontaktować  z
Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem; e-mail mzukbeata@wp.pl;

– Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

– odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o - Prawo zamówień publicznych, dalej
„ustawa Pzp”;

– Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeśli  czas  trwania  umowy przekracza  4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawo Pzp, związanym z udziałem
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

– posiadają  Państwo:
na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania państwa 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,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy
RODO,

– nie przysługuje Państwu:
a)  w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b),  d)  lub  e)  RODO   prawo  do  usunięcia  danych
osobowych,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO.

 
ROZDZIAŁ 40 
Załączniki 

1. załącznik nr 1 Formularz ofertowy, 
2. załączniki nr 2 Formularz cenowy, 
3. Załącznik nr 3 Projekt umowy 
4. załącznik nr 4 Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z

postępowania   
5. załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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