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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Zamawiającym jest:

„ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”

ul. Wybudowanie 18

13-340 Biskupiec

NIP 877 147 66 50

e-mail: administracja@zdukomunalka.pl

tel. 56/4745037

godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej: 

www.  zdukomunalka.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”

2.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie maja przepisy ustawy PZP.

3.Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw” do 

pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego, w okresie od 01.01.2021 do 

31.12.2021.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7do SIWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

09134000-7 Olej napędowy

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt
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IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

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

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesję 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze 

zm.).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100000 ,00 zł( sto 

tysięcy złotych).

c) zdolności technicznej lub zawodowej;Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada na 

terenie gminy Biskupiec co najmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w odległości nie większej 

niż 15 km od siedziby Zamawiającego, zapewniającą ciągłość tankowania paliw w pojazdach i 

urządzeniach Zamawiającego.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 

których mowa w rozdz. V.1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli warunki udziału 

w postępowaniu będą spełnione przez minimum jednego Wykonawcę.

3.W odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców, wchodzący w skład konsorcjum, 

oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również przedłożenie umowy 

regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów 

występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.



Va. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI, 

2)którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt 12-23 

ustawy PZP,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

o których mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ , Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

muszą złożyć wraz z Formularzem oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –wzór –załącznik nr 

4do SIWZ

2)oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23

i art. 24 ust.5 pkt 1ustawy PZP_-wzór załącznik nr 5 do SIWZ .

3)aktualną, ważną minimum na czas trwania zamówienia, koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2020poz.

833 ze zm.).

4)wykaz stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej/ych w granicach administracyjnych gminy 

Biskupiec spełniającej/ych wymagania określone w załączniku nr2 do SIWZ–opis przedmiotu 

zamówienia (wzór –załącznik nr 6do SIWZ)

5)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą

potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia)

6)oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;

7)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w rozdz. VI.1 ppkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie.



3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 

art.22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania-w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w rozdz. VI.1 ppkt 1 i 2

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

6.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych o których mowa w art. 13 lub art. 14rozporządzenia 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 )-wzór –załącznik nr 9.

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokument 

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

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7zastępuje 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. Terminy określone w pkt 6stosuje 

się.

9.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 



przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe, zamawiający 

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 

art.22a ustawy Pzp,kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, 

mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego –odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.

13.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniu 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z

2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert, 

dokumentów i oświadczeń w postaci elektronicznej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 



3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji.

4.Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”, ul. Wybudowanie 

18, 13-340 Biskupiec, e-mail: administracja@zdukomunalka.pl, Nr sprawy: ZDU-2/2020 

5.Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.

6.Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej 

www.zdukomunalka.pl

7.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Arkadiusz Moskal tel. 606 275 947 , 56/ 4745037

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z terminem składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

2. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego –załącznik nr 3do SIWZ

3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 

informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym. Wszelkie dokumenty i 

oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim a w przypadku 

dokumentów sporządzonych w języku obcym mają być złożone wraz tłumaczeniem na język 

polski.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty 

(podpis( podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy.

6. Zaleca się,aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) a każda strona oferty ponumerowana 

kolejnymi numerami.

7. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną 

osobę

.8.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób:
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„ZDU – Komunalka Sp. z o. o.”
ul. Wybudowanie 18

13-340 Biskupiec

„Oferta na zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw”

Nr sprawy: ZDU-2/2020 

Nie otwierać do godz.10:00 w dniu 18 grudnia2020r.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 w zw. z art.8 ust.3 ustawy PZP wszystkie oferty

składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zgodnie z art.11 ust.2ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 1913) –przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.2ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 1913 ze 

zm.)i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie 

udostępniona.

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres,a także 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w 

ofercie.

12.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 



XI .Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”, ul. 

Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec – sekretariat dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 9:30 i 

zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X  SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –sala narad, w dniu 18 grudnia 2020 r., o 

godzinie 10:00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86ust.4 ustawy 

PZP.

7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.  zdukomunalaka.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez obliczenie w Formularzu cenowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3ado SIWZ i przeniesienie do Formularza 

oferty łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia według ceny z dnia 

ogłoszenia niniejszego przetargu tj. cena/y z dnia 04 listopada 2020r.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać udzielony przez Wykonawcę rabat, który będzie 

obowiązywał na czas trwania umowy.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku( końcówkę 

powyżej i równą5 należy zaokrąglić w górę, poniżej 5 –należy pominąć)

4.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach:

-„Łączna cena ofertowa brutto” -C; -

-„Odległość od miejsca garażowania (siedziba Zamawiającego)do stacji paliw (km)” -P

http://www.bip.gminazgierz.pli/
http://www.zdukomunalak.pl/
http://www.zdukomunalak.pl/


2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena ofertowa brutto 60
       Cena najtańszej oferty
C= -----------------------------
        Cena badanej oferty

Odległość od miejsca garażowania 
(siedziba Zamawiającego) do stacji 
paliw (w km)

40

   Odległość najmniejsza od miejsca
   garażowania do stacji paliw

wskazana w ofercie
P= -----------------------------------

      Odległość od miejsca
garażowania do stacji paliw
wskazana w badanej ofercie

Razem 100 ------------------------------------------

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

L= C+P

gdzie

:L –całkowita liczba punktów,

C-punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” 

P –punkty uzyskane w kryterium „Odległość od miejsca garażowania (siedziba Zamawiającego)do 

stacji paliw (km)”

4. W zakresie kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, oferta z najniższą ceną może uzyskać 60 

punktów.

5. W zakresie kryterium „Odległość od miejsca garażowania(siedziba Zamawiającego)do stacji 

paliw (km)”, oferta z najmniejszą odległością od miejsca garażowania (siedziba 

Zamawiającego)może uzyskać 40 punktów.

6 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.

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

największą ilość punktów w w/w kryteriach.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 



spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy PZP).9. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współprace tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego –załącznik nr 7do SIWZ.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od konieczności wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7do SIWZ.

XVII .Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

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

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.



2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Załączniki:

Nr 1 –klauzula RODO

Nr 2-opis przedmiotu zamówienia;

Nr 3–wzór formularza oferty;Nr 3a –formularz cenowy

Nr 4-oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Nr 5–oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Nr 6–oświadczenie wykonawcy o posiadanych zdolnościach technicznych (wykaz stacji paliw)

Nr 7–projekt umowy.

Nr 8–informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 9 –wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie spełnienia obowiązków 

informacyjnych

Zatwierdził, dnia: 04.12.2020 r 

          Leszek Zapolski

    Prezes „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”


