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Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

ul. Młynarska 3 

18 – 312 Rutki – Kossaki  

Rutki – Kossaki, 2021-12-15 

Numer postępowania: ZP.1.2021 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej jako „SWZ” 

 

na zadanie pn.:  

„Dostawa oleju napędowego  

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla potrzeb  

Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Rutkach – Kossakach”  

 

  

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, określonych na podstawie 

art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej jako „pzp”. 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki, zwanej dalej jako 

„Platforma”.  

 

Zatwierdzono w dniu:  

2021-12-15 
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KLAUZULA INFORMACYJNA: 

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 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o z siedzibą przy ul. Młynarskiej 3, 18-312 Rutki - Kossaki, tel. 86 22 45 051, 

kontakt z inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zgkrutki.pl;  

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: nr 

postępowania: ZP.1.2021 na dostawę pn.: „Dostawa oleju napędowego w okresie od 

01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Rutkach – Kossakach”  prowadzonym w trybie podstawowym;  

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lat, 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 p.z.p, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p;  

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) 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;  

8) nie przysługuje Pani/Panu:  

mailto:iod@zgkrutki.pl
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− 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.  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa.  

10) Zamawiający wskazuje na obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w 

związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 

Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

Adres: ul. Młynarska 3, 18 – 312 Rutki – Kossaki  

NIP: 7231637646 

Numer telefonu: 86 22 45 051 

Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkrutki.pl  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/552764  

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym 

mowa w art. 275 pkt 1 pzp.  

2. W tym wariancie trybu podstawowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych ustalonych na postawie 

art. 3 pzp. 

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

mailto:biuro@zgkrutki.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/552764
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5. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazuje się za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki 

6. Wszelkie informacje związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania zamieszczone 

będą na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zgkrutki.pl oraz 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oleju napędowego (ON) ) w okresie od  1 stycznia 

2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.  

z o.o. w Rutkach – Kossakach polegająca . Zamawiający szacuje, że przez okres ten zakupi 

około 50 000 litrów oleju napędowego. Podkreśla się, że jest to wyłącznie wartość 

szacunkowa, jednak może ona różnić się od faktycznie zakupionego paliwa. Zamawiający 

będzie miał prawo zakupić paliwo w ilości większej, jak również mniejszej po cenie wraz 

z upustem wskazanym przez Wykonawcę za 1 litr oleju napędowego, a fakt ten nie będzie 

rodził po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń względem Zamawiającego.  

2. Tankowanie odbywać się będzie na stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy położonej 

maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Młynarska 3, 18 – 312 Rutki – 

Kossaki). Podyktowane jest to koniecznością utrzymania przez Zamawiającego pełnej 

gotowości operacyjnej pojazdów w związku z wykonywaniem m.in. zadań publicznych 

oraz koniecznością napraw awarii sieci wodociągowej itp.  

3. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiadać Polskim Normom – olej napędowy 

(PN-EN 590).  

4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.  

5. Wspólny słownik Zamówień: 

09134000-7 – Oleje napędowe 

09134100-8 – Olej napędowy  

Warunki realizacji zamówienia: 

6. Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju napędowego poprzez 

tankowanie pojazdów lub uzupełnianie beczek i kanistrów będących w dyspozycji 

przedstawicieli Zamawiającego na stacji Wykonawcy z zapewnieniem bezgotówkowego 

rozliczania transakcji.  

7. Osoba tankująca pojazd, kanister lub inny sprzęt odbiera od Wykonawcy dowód WZ lub 

wydruk z terminala w dniu tankowania. Dowód WZ lub wydruk z terminala powinien 

zawierać ilość pobranego paliwa oraz podpis osoby wystawiającej i odbierającej.  

8. Zamawiający przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży 

Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z ich numerami rejestracyjnymi, które będą 

uprawnione tankować paliwo na stacji Wykonawcy.  

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki
https://zgkrutki.pl/
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9. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającymi możliwość tankowania z dystrybutora 

Wykonawcy w dniach poniedziałek – niedziela, w godzinach 05:00 – 22:00.  

 

IV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 pzp.  

2. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  

W ocenie Zamawiającego zamówienie polegające na dostawie ciekłego paliwa przez okres 

niecałego roku kalendarzowego na potrzeby niedużego przedsiębiorstwa, jakim jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach będzie najefektywniej 

realizowane przez jednego wykonawcę. Zamówienie to ma charakter jednolity i składa się 

tylko z jednego rodzaju czynności, jakie będzie miał obowiązek wykonać Wykonawca. 

Podział niniejszego zamówienia jest więc niecelowy oraz wiązałby się z nadmiernymi 

trudnościami. 

Brak konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z ww. przyczyn 

uzasadniony. 

 

V. WIZJA LOKALNA 

Nie dotyczy. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie wykonywane będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami 

zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

VII. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY 

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych 

lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o 

udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w rozdziale XXI SWZ; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale XXII SWZ;  

3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pzp.  

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

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.  
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4. Potencjał podmiotu trzeciego 

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art.118–123 

pzp.  

2) podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz pzp. 

5. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań.  

2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać ofercie, części zamówienia których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już 

znane.  

4) Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu określa wzór umowy. 

VIII. ZAMÓWIENIA,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 9 PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

pzp.  

 

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

Zamawiający nie ustanawia wymogów w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.  

 

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP 

Zamawiający nie ustanawia wymogów w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp. 

 

XI. ZASTRZEŻENIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 94 PZP 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 
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XII. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej,   

o której mowa w art. 92 pzp. 

 

XIII. KATALOGI ELEKTRONICZNE 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączania katalogów 

elektronicznych do oferty.  

 

XIV. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 

pzp. 

 

XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

308 ust. 1 pzp.  

 

XVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XVII. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

XVIII. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą 

prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

XIX. FAKULTATYWNE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

255 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

XXI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp, tj: z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

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

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

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286Kodeksu 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

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

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

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 
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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 nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawców, wobec których 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 109 pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w 

art. 110 ust. 2 pzp (procedura „samooczyszczenia”). Zamawiający ocenia, czy podjęte 

przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, 

 

XXII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu i wymagania określone w SWZ.  

2. Na podstawie art. 112 pzp Zamawiający określa warunek/warunki udziału  

w postępowaniu dotyczący/-e:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na 

dzień podpisania umowy co najmniej jedną stacją paliw oddaloną od siedziby 

Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km z minimum jednym 

dystrybutorem paliwa umożliwiającym zakup oleju napędowego ON, w dniach 

poniedziałek – niedziela, w godzinach 05:00 – 22:00. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 

(objętych przedmiotem niniejszego zamówienia), o której mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).  

 

XXIII. WYKAZ DOKUMENTOW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ 

1. Wykonawca dołącza do oferty: 

L.p. Wymagany dokument 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziałach XXI oraz XXII SWZ. 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane 

w rozdziale XXIV SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie: 

1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza 

brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 118 Pzp).  

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których 

Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
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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 zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

 

2. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy): 

L.p. Wymagany dokument 

1. Pełnomocnictwo 

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 

pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy.  

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.  

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie 

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 

wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 

szczególności wskazanie:  

1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 

3. Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 
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4. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

XXIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA 

WEZWANIE 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

L.p. Wymagany dokument 

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami płynnymi objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z 

art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

2.  Oświadczenie Wykonawcy, że posiada co najmniej jedną stacją paliw położoną 

od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 5 km z minimum 

jednym dystrybutorem paliwa umożliwiającym zakup oleju napędowego ON, 

w dniach poniedziałek – niedziela, w godzinach 05:00 – 22:00. 

 

2) Na podstawie art. 273 pzp Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona 

weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 

etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

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

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 
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5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 

składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy(Dz.U. z 

2020 r. poz. 2415).  

 

XXV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki,  

2. Instrukcja składania ofert znajduje się na stronie postępowania oraz pod linkiem: 

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

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email biuro@zgkrutki.pl (!! NIE DOTYCZY TO SKŁADANIA OFERT 

ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERT): 

1) przed składaniem ofert – w celu przekazania informacji, dokumentów lub oświadczeń, 

a w szczególności: składania pytań o wyjaśnienie treści SWZ, przesyłania wyjaśnień 

treści SWZ, powiadomień o zmianie SWZ, załączników do SWZ lub ogłoszenia  

o zamówieniu oraz  

2) po otwarciu ofert – w celu przekazania informacji, dokumentów lub oświadczeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 3: 

1) sposób i format sporządzenia i przekazywania informacji, dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

2) datą przesłania informacji, dokumentów lub oświadczeń będzie w tym przypadku 

potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkrutki
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
mailto:biuro@zgkrutki.pl


14 
 

3) strony zobowiązane są do sprawdzania czy wiadomość e-mail nie została 

przekierowana do folderu „Spam”. 

4) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości 

elektronicznej. 

5. Osoby uprawnione do kontaktu: 

1) Krzysztof Mateuszczyk, e-mail: mateuszczyk@zgkrutki.pl  

2) Grzegorz Gołaszewski, e-mail: ggolaszewski@zgkrutki.pl  

 

XXVI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.  

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według 

postanowień niniejszej SWZ.  

5. Oferta musi zostać sporządzona według wzoru formularza ofert stanowiącego załącznik do 

niniejszej SWZ.  

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej 

7. Sposób składania ofert został opisany  w instrukcji dost.ępnej na stronie 

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

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), 

zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca: 

1) nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane; 

2) wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1913), załączając do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 

 

XXVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 

28 grudnia  2021 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 10:20 poprzez ich 

odszyfrowanie, co jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.  

mailto:mateuszczyk@zgkrutki.pl
mailto:ggolaszewski@zgkrutki.pl
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


15 
 

3. W przypadku awarii Platformy która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego.  

4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach.   

 

XXVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 1 lutego 2022 roku.  

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

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje 

wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofert. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia,  

 

XXIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę uwzględniającą należy podatek od 

towarów i usług z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, powinien w cenie 

brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić one opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez Wykonawcę.  

3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

4. Cena będzie wyliczona w następujący sposób:  

− Wykonawca poda w ofercie cenę brutto 1 litra oleju napędowego z dnia 1 grudnia 

2022 r. obowiązującą na jego stacji (na której Zamawiający będzie dokonywał 

zakupu oleju napędowego, w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą);  

− Wykonawca poda wartość upustu w procentach dla oleju napędowego;  
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− Wykonawca wyliczy cenę brutto 1 litra oleju napędowego pomniejszoną o wartość 

proponowanego upustu;  

− Wykonawca przemnoży szacowaną ilość oleju napędowego ( 50 000 litrów) przez 

cenę 1 litra oleju napędowego pomniejszoną o wartość proponowanego upustu – 

będzie to cena oferty brutto, służąca do porównania ofert. 

5. Zaoferowany upust na olej napędowy będzie obowiązywał przez cały okres realizacji 

umowy na stacji Wykonawcy (lub podwykonawcy). Paliwo będzie sprzedawane po 

cenie obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji benzynowej, pomniejszonej o stały 

upust określony w ofercie. Zamawiający szacuje, że w czasie trwania umowy zakupi 

około 50 000 litrów oleju napędowego. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich.  

7. Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  

Zamawiającego obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  ww.  ustawą  o  podatku  od  towarów  

i  usług  – dla  celów  zastosowania  kryterium  ceny Zamawiający  doliczy  do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takim jednak wypadku Wykonawca ma obowiązek w składanej 

ofercie:  

1) poinformować  Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;   

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazać stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

XXX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH WAG  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Opis kryterium oceny Waga (%)  

Cena 100 %  

 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

l.p. WZÓR 

1 CENA 
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W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Będzie ono 

liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Liczba punktów = Cmin/Cof * 100 * waga 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert; 

Cof – podana w ofercie cena  

3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty.  

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

5. W przypadkach określonych w art. 224 Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

 

XXXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu 

zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia 

treści umowy na wezwanie Zamawiającego,  

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 

zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

XXXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XXXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ.  

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę  projektowanych 

postanowień umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach 

wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 455 Pzp oraz w zakresie i na warunkach 

określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.  

 

XXXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX Pzp (art. 505–590).  

 

XXXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Załączniki do SWZ: 

1) Formularz oferty; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu; 

3) Wzór umowy.  
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