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Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1) Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.     

Załącznik nr 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 4) Wzór umowy. 

Załącznik nr 5) Wykaz należycie wykonanych dostaw. 

Załącznik nr 6) Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw 

lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – badawczego posiadanego przez wykonawcę 

lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy 

Załącznik nr 7) Specyfikacja dostawy. 

 

 

Dział I Nazwa Zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

NIP: 6521723715  REGON:243448608  KRS: 0000499121 BDO: 000056582 

tel. (32) 215 91 78; fax. (32) 215 43 13; 

wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł 

www.pkm.czechowice-dziedzice.pl 

www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl 

 

Adres poczty elektronicznej: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz strony na której będą zamieszczane zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice 

 

Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do DUWE dnia 09.11.2021 r. pod nr 2021-154975 

 

Dział II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną w dalszej 

części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy 

wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia powyżej progów unijnych. 

3. Rodzaj zamówienia: dostawa.  

4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, 

o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw 

dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

5. Kod CPV: 09134100-8 olej napędowy. 

 

Dział III Finansowanie zadania 

 

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków własnych. 

 

 

 

http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl/
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Dział IV Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa zamówienia:  „Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.”. 

2. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy. 

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla potrzeb własnych Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oleju napędowego w zależności od temperatury 

otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego. 

4. Szacunkowa ilość na czas trwania umowy wynosi: 736 000 litrów (736 m3). 

5. Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E o nazwie „Paliwa 

dla pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań”, a także posiadać 

parametry zgodne z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1680 ze zm.) oraz odpowiadać normom (wymaganiom jakościowym) podanym w pkt 6, spełniać 

parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE załącznik II, a także spełniać wszystkie inne 

wymagania dla przedmiotu zamówienia określone przez przepisy prawa. 

6. Poniżej zostały przedstawione wybrane wymagania jakościowe dla oleju napędowego będącego 

przedmiotem zamówienia*: 

 

OLEJ NAPĘDOWY 

Właściwości  
Jednostka 

miary 
Wartość  

Metoda 

badań wg  

Liczba cetanowa - 
nie mniej niż 

51,0 

PN-EN ISO 

5165  

Zawartość wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 
[% (m/m)] 

nie więcej niż 

8,0 
PN-EN 12916 

Zawartość siarki [mg/kg] 
nie więcej niż 

10,0 

PN-EN ISO 

20846 lub PN-

EN ISO 20884  

Zawartość estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych (FAME) 
[% (v/v)] 

nie więcej niż 

7,0 
PN-EN 14078 

 

* Wymagania jakościowe dla oleju napędowego muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.2015.1680 z dnia 2015.10.23), 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010 w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 247 ze zm.) oraz wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów 

samochodowych. 

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06E.  

Oferowany olej musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

 

W przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany 

olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień 

dostawy. 

 

7. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju 

napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie 

wyższej niż – 25 °C. 

8. Przedmiot dostawy musi nadawać się do zastosowania w pojazdach spełniających standardy normy 

emisji spalin EURO 6. 

9. Dostawy będą odbywać się w częściach z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 litrów 

znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. przy ul. Michała Drzymały 16. 
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10. Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około: 4 000 - 9 000 litrów. Dostawy będą realizowane 

z częstotliwością 3-5 razy w miesiącu. 

11. Szczegółową charakterystykę dostawy określa specyfikacja dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, która 

stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

12. Podane powyżej ilości paliwa mają charakter szacunkowy oparty o zużycie ON w analogicznym 

okresie, zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych 

roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych lub większych ilości paliwa. Ściśle obowiązujący natomiast 

jest termin obowiązywania umowy. Rzeczywista ilość i rodzaj zamawianych paliw wynikać będzie z 

bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie będzie ona mniejsza niż 70 % ilości 

określonych w SWZ. 

13. Zamawiający na koszt Wykonawcy wykona w okresie trwania umowy badania jakości dostarczonego 

paliwa. Badania jakości dostarczonego paliwa zostaną wykonane w Instytucie Nafty i Gazu - 

Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lubicz 25A lub w ORLEN  

Laboratorium - w jednym z certyfikowanych Laboratoriów Regionalnych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań, o których mowa w pkt 13 do kwoty 

5 000,00 zł netto + podatek VAT rocznie. W przypadku gdy wyniki badań wskażą, iż jakość 

dostarczonego paliwa jest gorsza niż wynika to z umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów badań także ponad limit określony w zdaniu poprzedzającym. 

15. Zamawiający na własny koszt może dokonać badania jakości dostarczonego paliwa ponad limit 

określony w pkt. 14. Jednakże, jeżeli wynik badania wskaże, że jakość dostarczonego paliwa jest 

gorsza niż wynika to z umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu 

badania. 

16. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) zapewnienie dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na swój koszt, 

swoim staraniem i własnym transportem,  

b) zapewnienie pomiaru ilości dostarczanego paliwa w temperaturze rzeczywistej oraz ilości 

dostarczanego paliwa w temperaturze referencyjnej +15oC przy użyciu instalacji pomiarowej do 

paliw ciekłych z świadectwem legalizacji, 

c) umożliwienie dostaw w całości lub w części w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawy 

oleju napędowego będą dokonywane na terenie zajezdni do zbiornika opisanego w Dziale IV pkt 

9. 

17. Wykonanie dostaw objętych umową będzie odbywać się na podstawie zamówienia złożonego za 

pomocą poczty elektronicznej lub dedykowanych aplikacji, w terminie 24 godzin od daty złożenia 

zamówienia, zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

18. Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami 

i energią w rozumieniu art.32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716  z późn.zm.). 

19. Rozwiązania równoważne: 

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy 

Pzp dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w SWZ.  

2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w treści 

oferty w jakim zakresie składa ofertę równoważną oraz jest obowiązany przedstawić w ofercie 

dowody, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu 

Wykonawca przedstawi:  

 Treść pierwotnego wymogu zdefiniowanego przez Zamawiającego (odniesienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych) w stosunku, do którego Wykonawca składa ofertę równoważną, 

 Szczegółowy opis rozwiązania równoważnego oferowanego przez Wykonawcę.  
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3) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, 

specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu 

zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za 

pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie może 

odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, 

z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową 

lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, 

jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod 

warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa 

lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez 

Zamawiającego. 

20. Przedmiotowe środki dowodowe. 

1) W celu wykazania, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym przez Zamawiającego 

wymaganiom jakościowym wskazanym w pkt 5 i 6, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 

wraz z ofertą Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym (świadectwa jakości). 

2) Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki 

dowodowe podlegają uzupełnieniu, w przypadku gdy nie zostaną one złożone lub będą 

niekompletne. 

 

Dział V 
Informacja na temat przewidywanego zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, 

o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. 

 

Dział VI Termin i miejsce wykonywania zamówienia 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  

- termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy, 

- termin zakończenia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce wykonywania zamówienia: Zajezdnia autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 16. 

 

 Dział VII 
Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert 

częściowych oraz wariantowych 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych ze względu na jednolity charakter i rodzaj zamówienia.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjwge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjwge
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2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Dział VIII 
Informacje o warunkach udziału  w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania ich oceny 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ. 

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu spośród wymienionych w art. 112 ust. 2 ustawy 

Pzp, które dotyczą: 

2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności  gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy 

wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi objętymi przedmiotem zamówienia. 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych). 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia obejmujące wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 dostawy paliw (benzyna 

i/lub olej napędowy) o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto rocznie. 

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum dwoma samochodami do przewozu paliw 

ciekłych z aktualną legalizacją instalacji pomiarowej do paliw ciekłych. 

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący 

wykonanych dostaw musi być spełniony: 

a) przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) 

udostępniający doświadczenie samodzielnie;  

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego  

z Wykonawców występujących wspólnie.  

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach 

doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go 

z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

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. 

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

7. Podmiot zasób musi być podwykonawcą na części robót na który przekazał swój zasób wiedzy  

i doświadczenia. 

8. 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 

ustawy Pzp,, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 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. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

12. Zgodnie z art. 139 ust. 1 Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 

Zamawiającego w SWZ. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Dział IX Podstawy wykluczenia 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia): 

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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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 z 

późn.zm.), 
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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 decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 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 prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa  w art. 85 ust. 1, 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. 

2. Zamawiający przewiduje także fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 

ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp i wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 

1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

Dział X Procedura sanacyjna – samooczyszczenie 

 

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
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współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę. 

 

Dział XI Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust .1 

ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwane dalej JEDZ.- 

załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składają wszyscy Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu, Zamawiający nie przewiduje zwolnienia, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

3. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  

4. Wykonawca w celu sporządzenia oświadczenia na formularzu JEDZ może skorzystać z narzędzia 

ESPD dostępnego na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.  

5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest Instrukcja 

Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą zaleca się zapoznać pod 

adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ, składa każdy 

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

11. W JEDZ należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału 

 i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia  

o zamówieniu i niniejszej SWZ. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów  

i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

12. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

(świadectwa jakości), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym przez 

Zamawiającego wymaganiom.  

 

13. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie przesłanek wskazanych w Dziale IX SWZ: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) ustawy 

Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy 

z podmiotów. 

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z podmiotów. 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów. 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z podmiotów. 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

 

14. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VIII SWZ: 

1) ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (wraz z dowodem uiszczenia aktualnej opłaty 

koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty 

koncesyjnej) wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 716  ze zm.); 

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł; 

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub 

wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw 

odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujących 

wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 dostawy paliw (benzyna i/lub olej napędowy) 

o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto rocznie, wraz z podaniem daty i miejsca wykonania 

oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający zaleca sporządzenie Wykazu należycie 

wykonanych dostaw zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

4) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych zastosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – 

badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji 

wykonawcy. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

5) świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej do paliw ciekłych dla co najmniej dwóch 

samochodów, którymi dysponuje Wykonawca, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 

instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1619 ze zm.). 

 

15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające 

dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 
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17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa powyżej w pkt 13 ppkt 1) – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w powyżej w pkt 13 ppkt 3), zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 

nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

18. Dokument, o którym mowa w pkt 17 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 17 ppkt 2) i 3), powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

19. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 17, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Terminy wskazane w pkt 18 stosuje się. 

 

Dział XII 
Opis sposobu przygotowywania ofert oraz dokumentów 

wymaganych przez zamawiającego w SWZ 

 

1. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

2. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy 

pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który 

generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. 

3. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 

w Dziale XI, składane na formularzu JEDZ,  

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
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Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub 

notariusz. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy). 

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się 

w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, 

gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy – „(…) z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.” – o ile dotyczy (odnosi się 

do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

5) Dowód wniesienia wadium: 

a) W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć 

(w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi 

zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie 

zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie 

przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub 

zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

b) W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą 

potwierdzenie nadania przelewu. 

6) Przedmiotowe środki dowodowe tj. zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 

wymaganiom jakościowym, o których mowa w Dziale IV niniejszego SWZ (świadectwa jakości). 

7) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. 

4. 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 podwykonawca, 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.  

5. 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”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy wraz 

z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem 

takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za 

bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną 

część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim 

zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

3) Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się na 

wniosek.  

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 

oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. 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 podwykonawcę. 

13. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez 

dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.  

14. Oświadczenia, o których mowa w SWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne 

niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 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 podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

15. W elektronicznym postępowaniu przetargowym zamiast oryginału dokumentu (czyli dokument 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) można złożyć Zamawiającemu elektroniczną 

kopię poświadczoną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oznacza to, że 

np. posiadając dokument w formie pisemnej (czyli papierowej) wystarczy  go zeskanować, 

a zeskanowany plik podpisać z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Jest on gotowy do złożenia 

Zamawiającemu w postępowaniu wymagającym elektronicznej formy. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski. 

17. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy 

złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, 

że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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18. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

 

Dział XIII 

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

których Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami, 

informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, 

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

1. Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie 

odbywać się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice 

2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami w zakresie: 

a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

h) przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

4. 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. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

6. 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. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), 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, 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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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) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

8. 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 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view   

9. 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. 

10. 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 

11. W razie awarii platformy zakupowej Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na adres: 

ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice; faks (32) 215 43 13  lub na adres e-mail: 

pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl  

12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

13. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

− w sprawach merytorycznych: Bogdan Kurzawa e-mail: b.kurzawa@pkm.czechowice-

dziedzice.pl 

− w sprawach proceduralnych: Sylwia Szczepanik e-mail: s.szczepanik@pkm.czechowice-

dziedzice.pl 

14. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej. 

 

Dział XIV Zalecenia 

 

1. 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 teleinformatycznych. 

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip .7Z 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5. 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.  

6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

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 w postępowaniu. 

13. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.  

 

Dział XV Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie 

w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca 

oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić 

odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. 

bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia 

(jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Dział XVI Wadium 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 75 000,00 PLN. 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym dziale SWZ. 
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3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 

r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski S.A Oddział Czechowice-Dziedzice nr konta: 05 1050 1256 1000 0001 0265 2708. 

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 

wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

5. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była 

zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas 

trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami. 

6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową 

- w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej. 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść 

dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego 

co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane 

w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub 

zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Zwrot wadium z urzędu: 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: 

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. 

Uwaga: Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą 

wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa 

w ustawie oraz Dziale XXV SWZ. 

9. Zatrzymanie wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli: 

9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 

lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów 

lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 

3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów 

polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium 

prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu. 

 

Dział XVII Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert, określonym w Dziale XVIII. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania 

ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa 11.02.2022 r. 

 

Dział XVIII Sposób oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania nie później niż do dnia 14.12. 2021 r. godz. 10:00,59. 

UWAGA: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformie 

zakupowej, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien 

złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie 

podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala 

zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. 

5. Za datę przekazania 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. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

 

 

Dział XIX Termin otwarcia ofert oraz czynności związane z otwarciem ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godzinie 10:30, na komputerze Zamawiającego, 

po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informację 

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz 

z podatkiem VAT). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej 

informacje o: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

Dział XX Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby 

obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony 

zgodnie z obowiązującą stawką. 

2. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić zwiększenie od 01.01.2022 r. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, w szczególności umów innych 

niż umowy o pracę.  

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego, tzn.: podał cenę jednostkową za m3 (netto) oraz całkowity koszt przedmiotu 

zamówienia (netto) i (brutto). Oferowana cena paliwa musi być podana w temperaturze referencyjnej 

+15°C. 

4. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany cen 

u Producenta zaopatrującego wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do jej wzrostu lub spadku. 

5. Do skalkulowania oferty cenowej należy przyjąć cenę obowiązującą na dzień 07.12. 2021 r.  

6. W przypadku zmiany podatku VAT lub akcyzowego Zamawiający dopuszcza zmianę ceny 

jednostkowej o wartość wynikającą z tych zmian. 

7. Wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po każdorazowej faktycznie 

dokonanej dostawie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

8.  Paliwo przyjmowane będzie i fakturowane wg ilości dostarczonego paliwa określonego 

w miejscu dostawy do Zamawiającego w temperaturze referencyjnej +15°C według wskazań 

zalegalizowanego układu pomiarowego zainstalowanego przy autocysternie Wykonawcy. 

9. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego. 

11. Podana w ofercie cena za 1 m3 służy ustaleniu stałej wysokości rabatu. Rabat wynikający ze 

złożonej oferty zostanie naliczony wzorem: 

 

 

R = 
(CO +CL) 

- CW 2 

 

gdzie: 

R –  rabat wynikający ze złożonej oferty przez Wykonawcę 

CO – cena netto za 1 m3 oleju napędowego obowiązująca na dzień 07.12.2021 r. w PKN 

ORLEN S.A. 

CL – cena netto za 1 m3 oleju napędowego obowiązująca na dzień 07.12.2021 r. w Grupie 

LOTOS S.A. 

CW –  cena netto za 1 m3 oleju napędowego wynikająca ze złożonej oferty przez Wykonawcę 

 

W trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie według mechanizmu:  
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CN = 
(CO + CL) 

- R 
2 

 

 

gdzie: 

CN –  nowa cena netto za 1 m3 loco Zamawiający ustalana każdorazowo przy zmianach 

cen paliw ogłaszanych przez PKN ORLEN S.A. i Grupa LOTOS S.A.  

CO – aktualna cena za 1 m3 obowiązująca na dzień dostawy PKN ORLEN S.A. 

CL – aktualna cena za 1 m3 obowiązująca na dzień dostawy Grupa LOTOS S.A. 

 R –  rabat wynikający z złożonej oferty 

 

Każdorazowo ilość dostarczonego paliwa będzie kompensowana do ilości w temperaturze 

referencyjnej + 15°C.  

Dotychczasowa cena netto za m3 oleju napędowego na dzień rozpoczęcia umowy jest ceną wpisaną 

w formularzu ofertowym skorygowaną zmianami cen, które będą miały miejsce od dnia otwarcia ofert 

tj. 14.12.2021 r. do dnia podpisania umowy Zamawiającego z Wykonawcą według wyżej opisanego 

mechanizmu. 

 

Ceny netto za 1 m3 oleju napędowego przyjęte do obliczeń w dniu dostawy będą zgodne z cenami 

podanymi w oficjalnym serwisie internetowym odpowiednio PKN ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS 

S.A. 

12.  Mechanizm liczenia ceny w przypadku dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego 

będzie odpowiadał zasadom liczenia ceny oleju napędowego „standardowego”. 

 

Dział XXI Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 

3) zostały złożone w określonym przez Zamawiającego terminie, 

4) są zgodne co do treści z wymaganiami Zamawiającego, 

5) zawierają oświadczenia i dokumenty aktualne i podpisane przez osoby uprawnione 

z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Cena ofertowa brutto – 100% 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: 

Oferowana cena paliwa musi być podana w temperaturze referencyjnej +15°C i obowiązywać w dniu 

07.12.2021 roku, dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych ofert.  

3. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

 

         najniższa oferowana cena 

liczba punktów =   -------------------------------------------------   x 100 pkt 

        cena badanej oferty 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne. 

6. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 
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7. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający 

oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Dział XXII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Dział XXIII 
Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu 

o kryteria wskazane w niniejszym SWZ. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy. 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, 

o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych 

Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców  

4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający określi termin 
i miejsce zawarcia umowy. 
 

Dział XXIV 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Dział XXV 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcom  

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach 

określonych dla wartości zamówienia, która jest równą bądź większa niż progi unijne. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są: Odwołanie oraz Skarga do Sądu  

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-578 ustawy Pzp 

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 sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy 

Pzp. 

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

ochrony prawnej”. 
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Dział XXVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych 

w art. 455  ustawy Pzp. 

 

Dział XXVII 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 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 Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.  

▪ Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych na zadanie pn.: „Zakup i dostawa 

oleju napędowego dla potrzeb  Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach sp. z o.o.”, nr UE-01/2021. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ 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, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ 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 ***;   

− 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.  

 



ZAMAWIAJĄCY:  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 

ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
NIP 6521723715 REGON 243448608 KRS0000499121  BDO: 000056582 

tel. (32) 215 91 78; fax. (32) 215 43 13 e-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl 
wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł 
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* 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. 

 

Dział XXVIII Postanowienia końcowe 

 

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą będą odbywać się w polskiej walucie 

(PLN). 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 

okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 

7. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu 

zamówienia: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymogów w zakresie zatrudnienia, o których 

mowa w art. 95 oraz 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający  nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 

 

 

Zatwierdził:  

Prezes Zarządu – Pan Rafał Kupczak 
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