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Nr postępowania:  ZP-PGO/09/2020 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
  

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

 
na: 

 
dostawę oleju napędowego i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na 

wyposażeniu Zamawiającego. 
 

Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają: 

1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 

2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

3. Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 
19-300 Ełk; 

4. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.  
Siedliska 77, 19-300 Ełk  
Adres strony internetowej: www.eko-mazury.elk.pl,  www.elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/  
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
2. Wartość zamówienia jest większaa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla 

oraz dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”  
Sp. z o.o. w Siedliskach w okresie 24 miesięcy. 

2. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wynosi: 480.000 litrów oleju napędowego i 5.800 litrów 
dodatku do paliwa w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie poszerzenie 
zamówienia o: 48.000 litrów oleju napędowego i 580 litrów dodatku do paliwa w ramach 10% 
prawa opcji (o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP) – zakres fakultatywny tj. uprawnienie 
Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia podstawowego o wskazany zakres w przypadku 
zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 24 miesięcy. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa 
opcji w ilości 10%. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po 
przekroczeniu szacunkowej ilości oleju napędowego oraz dodatku do paliwa zamówienia 
podstawowego.  
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Realizacja dostaw oleju napędowego i dodatku do paliwa będzie odbywać się sukcesywnie 
stosownie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 7:00 do 14:00. 

5. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał 
Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.  

6. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się specjalistycznym pojazdem transportowym 
Wykonawcy wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru oleju napędowego. Zamawiający 
ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze 
zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

7. Miejscem dostawy oleju napędowego i dodatku do paliwa będzie Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, 
gmina Ełk.  

8. Wykonawca w przypadku posiadania stacji paliw na terenie Miasta Ełku zapewni Zamawiającemu 
możliwość tankowania w ramach niniejszego zamówienia na tych stacjach paliw dla dwóch 
samochodów osobowych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na takich samych zasadach i warunkach jak określone przy dostawach 
oleju napędowego do Zakładu.   

9. Zaznacza się że, Zamawiający posiada stację paliw o pojemności 9.000 litrów, do której będzie 
dostarczany przedmiot zamówienia.  

10. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 2 dni, liczonych  
od momentu złożenia zamówienia telefonicznie bądź pisemnie przez Zamawiającego  
(bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt). 

11. Każda, jednorazowa dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 3.000  
do 5.000 litrów oraz dodatku do paliwa w ilości do 250 litrów, w zależności od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego.  

12. Zmawiający zastrzega możliwość odrębnego realizowania dostaw oleju napędowego i dostaw 
dodatku do paliwa. 

13. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) zmienionym Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 727) oraz wymogi określone w normie  
PN-EN  590+A1:2017-06/ Ap1.  



  

14. Wraz z każdą zakupioną partią oleju Wykonawca dostarczy dokumenty wydania, świadectwo  
jakości oleju napędowego oraz dokument cenowy producentów ze strony internetowej 
www.paliwa.pl aktualny na dzień dostawy. 

15. Przez dodatek do paliwa Zamawiający rozumie: płyn - wodny roztwór mocznika stosowany  
do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla, celem redukcji emisji 
zanieczyszczeń. 

16. Charakterystyka płynu (dodatku do paliwa) - wymagania Zamawiającego: 
1) postać – klarowna ciecz, 
2) barwa – bez barwy (przeźroczysty) lub lekko żółta, 
3) gęstość – 1087,0-1093,0 kg/m³, 
4) zawartość mocznika – 31,8 – 33,2%, 
5) wyprodukowany zgodnie z normą ISO 22241-1-2-3-4. 

17. Wraz z każdą zakupioną partią dodatku do paliwa Wykonawca dostarczy świadectwo 
potwierdzające spełnienie przez niego wymagań jakościowych Zamawiającego, określonych  
w ustępie powyższym.  

18. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem przedmiotu 
zamówienia. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu towaru, w tym każdorazowo przesyłania jego 
zgłoszenia do tzw. „rejestru zgłoszeń”, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z wszystkimi wytycznymi określonymi w ustawie z dnia 9 marca 2017 r.  
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi i rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy.  

20. Zamawiający jako podmiot odbierający zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia przewozu  
o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu 
dostarczenia towaru zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi. 

21. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 - olej napędowy; 24957000-7 - dodatki 
chemiczne.  

22. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zastosować tzw. 
„procedurę odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez okres 24 miesięcy lub od dnia rozpoczęcia realizacji 
umowy do dnia wyczerpania ogólnej wartości umowy (w zależności, który warunek ziści się jako 
pierwszy). 
Realizacja umowy rozpocznie się z dniem rozpoczęcia dostaw, z zastrzeżeniem iż rozpoczęcie 
dostaw nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego zgłoszony do Wykonawcy nie później niż do dnia 
13.11.2020 r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1. Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z 
ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 



  

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5) W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję wydaną przez Urząd 
Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r., poz. 284). 

 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1.500.000,00 
zł. 
 

3) Zdolności technicznej i zawodowej  
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
 
VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie określa fakultatywnych podstaw do wykluczenia 
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 

Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml) 
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 

złożyć: 

Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml) 
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, 

złoży następujące dokumenty: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

– dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 
do SIWZ. 

5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie 

Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:  

1) Koncesję, o której mowa w pkt. V ust. 2.1) powyżej. 



  

2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną w pkt. V ust. 2.2) powyżej. 

6. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:  
1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane 

produkty (dotyczy oleju napędowego) odpowiadają określonym normom lub specyfikacji 
technicznej lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w 
innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kopia świadectwa 
jakości oferowanego oleju napędowego od Producenta, 

2) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane 
produkty (dotyczy dodatku do paliwa) odpowiadają określonym normom lub specyfikacji 
technicznej lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w 
innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kopia świadectwa 
jakości oferowanego dodatku do paliwa. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ust .1 ustawy Pzp. W związku z powyższym w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą  

także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów, a w przypadku 

ocenienia oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej, wykonawca wezwany będzie do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej i 

względnie (w przypadku gdy ten podmiot będzie udostępniał dla wykonawcy swoją zdolność 

techniczną lub zawodową) ust. 5 powyżej - dotyczące tych podmiotów  

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 7 powyżej.  

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia - dotyczące tych 

podwykonawców. 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby uprawnione. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 



  

14. Podwykonawcy.  

1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te 

usługi a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ust. 7 powyżej w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V powyżej wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

16. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

17. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 16 powyżej, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej. 

18. 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. 

19. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej: 

1) pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp; 

2) pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

20. Dokumenty, o których mowa w ust. 18 pkt. 1) i pkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

21. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 19 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 20 powyżej stosuje się odpowiednio. 

22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 



  

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Grzegorz 

Bebłowski email zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl  

3) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492  

4) Zamawiający w zakresie: 

a. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 

Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 

b. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, SIWZ.  

5) Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, 

który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.  

6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy 

maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów  

7) Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie 

serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 

8) Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 

zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 

platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej 

przeglądarki, itp. 

9) W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na 

mniejsze paczki po np. 75 MB każda (https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-

dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/view). 

10) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie 

przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. 

2. Złożenie oferty oraz komunikacja z Zamawiającym 

Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oznaczonej jako SKŁADANIE OFERT W 
POSTĘPOWANIACH Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w 
Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL) 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 

prawidłowej wysokości 50.000,00 zł 
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz 
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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy 

Zamawiającego: o numerze: 28 1240 5598 1111 0010 3879 4783, z dopiskiem: „Dostawa oleju 
napędowego i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu 
Zamawiającego – WADIUM” 

5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go 
odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i 
godziną składania ofert. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnej, wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału elektronicznego 
dokumentu wadialnego. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) 
dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 poniżej. Gwarancja nie może uzależniać 
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia 



  

jakiejkolwiek dokumentacji. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

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

ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10.  Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
 
X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni tj. do dnia 11.01.2021 r. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć wypełniony oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, ewentualne pełnomocnictwa, potwierdzenie wniesienia wadium. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
5. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Wykonawca składa oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ofertę za pośrednictwem 
formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492  

2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia powinnya powinna być sporządzona w języku 
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych. Do danych zawierających 
dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; 
.ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji dla 
wykonawców, która dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie 

3.  Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 
opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 



  

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

7. Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2020 r. o godz. 10:00 
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2020 r. o godzinie 10:05 
9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu 

Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492  
10. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto 

uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT oraz wszystkie inne 
nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim 

wskazanych cen. 
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium: Cena – znaczenie 60%  
Kryterium: Termin płatności– znaczenie 40%  
 
1. Kryterium: cena – znaczenie 60% 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 
następującego wzoru: 
                                               C min 
                                 X  =                       x  60 pkt. 
                                               C O 
gdzie: 
 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
2. Kryterium: Termin płatności – znaczenie 40% 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Termin płatności, obliczona zostanie w następujący 
sposób 
 
Termin płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za daną dostawę wraz z 
podpisanym protokołem odbioru danej dostawy, oraz wydrukiem kompletnego zgłoszenia 
przewozu dla przewoźnika i odbiorcy towaru, bądź też w przypadku tankowań samochodów 
osobowych 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc w którym 
dokonywane były tankowania na stacjach paliw Wykonawcy – 40 pkt 
 
Termin płatności 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za daną dostawę wraz z 
podpisanym protokołem odbioru danej dostawy, oraz wydrukiem kompletnego zgłoszenia 
przewozu dla przewoźnika i odbiorcy towaru, bądź też w przypadku tankowań samochodów 



  

osobowych 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc w którym 
dokonywane były tankowania na stacjach paliw Wykonawcy – 0 pkt 
 
Minimalny termin płatności to 14 dni. Jeżeli wykonawca wskaże w formularzu oferty niższy termin 
płatności 14 dni, zamawiający odrzuci ofertę. 
 
W przypadku nie uzupełnienia w formularzu pola „termin płatności” Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

 
W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „termin płatności” 
Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
Ocena końcowa oferty: 
 
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „Termin płatności”. 

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny 

oferty brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

4. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna zawierać zapis „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego 

podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek 

nr: 28 1240 5598 1111 0010 3879 4783 

6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 

4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez 

Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca:  

a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  

b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 6 pkt. 5 lit. a) i b) powyżej 

przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem 

zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 



  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 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:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk; 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego 

i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu Zamawiającego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

5. 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;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

3) 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 **;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

3) 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.  

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 

 
 
 



  

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ  
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: www.eko-
mazury.elk.pl,   www.elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/   

 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert 

na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV powyżej. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy 
Pzp.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się  
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 
XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy  

Pzp. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

4. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
3. Przykład zobowiązania podmiotów trzecich 
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne 
7. Istotne postanowienia do umowy 

 

 
 
 
 

 
 
 


