
Biskupiec, dnia 20.11.2019r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -

DOSTAWA

Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem

do „ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”



I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest: „ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”

Adres: ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec, tel. 56/4745037

Strona internetowa: www.zdukomunalka.pl

 Adres e-mail: administracja@zdukomunalka.pl

Konto bankowe Nr: 53 9484 1121 2002 0103 7889 0001

NIP: 877 147 66 50, REGON: 281502962

II.Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986z późn. zm.), a także wydane na jej podstawie 

rozporządzeń Wykonawczych, dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a 

zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z

2016 r. poz. 1126),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.39–46 

Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznychorazKodeksu Cywilnego.

5. Informacje uzupełniające.

1)Zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i określenia oznaczają: 

- Zamawiający – „ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”.

- Dostawca -osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadającaosobowości prawnej, z 

którą zamawiający zawarł umowę w wyniku najkorzystniejszej oferty w drodze przedmiotowego 

postępowania przetargowego. 

- wykonawca osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, 

która sporządziła i złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym



- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -zwana dalej: SIWZoznacza niniejszy dokument 

wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej 

integralną część.

- Oferta - zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorówi dokumentów żądanych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych zgodnie z 

wymaganymi warunkami w niej określonymi.

- Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych(Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późniejszymi zmianami)) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

- Forma pisemna - pismo maszynowe lub przygotowane przy użyciusprzętu komputerowego 

opatrzone oryginalnym podpisem oferenta (własnoręcznym) i oryginalną pieczęcią firmową. 

6.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego: 

zdukomunalka.pl w dniu 20.11.2019r.

7.SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego zdukomunalka.pl od dnia publikacji 

ogłoszenia o powyższym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które to ogłoszenie 

przekazano do publikacji w dniu 20.11.2019r.

III. Opis przedmiotu zamówienia1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

sukcesywna dostawa paliwa w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

- w ilości szacunkowej  40 000 itrów oleju napędowego (słownie: czterdzieści tysięcy litrów) , 

spełniających wymagania odpowiadających normomPN-EN 590 oraz przepisom Rozporządzenia 

Ministra Gospodarkiz dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23).Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego 

oleju napędowego  nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz w 

załącznikach do Rozporządzenia.

- w skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającegow paliwo w ilości  2500 -

3500 l na dostawę, nie częściej niż 1 raz w miesiącu, dostawa w okresie nie dłuższym niż 72 godzin

od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 

14:00. Zamówienie będzie składane najpóźniej do godz. 11:00

- miejsce dostawy:

„ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”, ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec – własny zbiornik.

- dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:



- paliwo musi posiadać aktualny atest – świadectwo jakości, które będzie przekazywane 

zamawiającemu przy każdej dostawie,

- dostawcę zobowiązuje się do dostarczania produktu o parametrach odpowiadających warunkom 

atmosferycznym panującym w danym momencie (tzw. paliwo letnie w okresie letnim, tzw. paliwo 

zimowe w okresie zimowym)

- zagwarantowanie dostaw paliwa umożliwiającego eksploatację pojazdów i maszyn w ekstremalnie

niskich temperaturach tj. poniżej -25°C, ( okres zimowy )

- paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko dostawcy,

- jako jednostkę rozliczeniową dostarczanego paliwa przyjmuje się jeden litr,

- cena netto za dostawy paliwa może być zmienna, przy zachowaniu niezmiennego opustu 

zapisanego w ofercie. Cena bieżącej dostawy będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna z cen 

ogłaszanych na stronach internetowych Grupy LOTOS (Eurodiesel Eko,) i PKN ORLEN S.A. 

(Ekodiesel ) w dniu dostawy pomniejszona o zaoferowany opust.

- termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

- wskazanie ilości oleju napędowego jest ilością szacunkową i może ulec zmianie.

- Odbioru (przekazania) dostawy, według zasad i warunków określonych w umowie, dokonają upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego i Dostawcy, którzy z czynności sporządzają protokół dostawy

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień

.09134100-8 –olej napędowy

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.

8. Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

zamówienia.

9. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.

10. Zamawiający nie zastrzega aby o zamówienie mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy 

chronionej oraz Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

11. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom:



11.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W 

takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 

podania przez Wykonawcę firmy Podwykonawców.

11.2.W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego do przedłożenia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z 

Podwykonawcą wszystkich warunków i obowiązków wynikających z umowy w zakresie objętym 

wykonywaniem dostawy przez Podwykonawców.

11.3 Za przestrzeganie postanowień umowy w zakresie realizacji jej przez Podwykonawców 

odpowiada Wykonawca.

11.4 Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców 

zgodnie z zawartą umową, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozliczeń 

Wykonawcy z Podwykonawcami. 

11.5.Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych w rozliczeniach z Podwykonawcami, w zakresie objętym umową.

12. Wymagania stawiane Wykonawcy:

12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

12.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.

13. Wymagania stawiane Wykonawcy:

13.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

13.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

13.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

13.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

13.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.



IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków:

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

- nie podlegają wykluczeniu,

-s pełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 

wogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:

1.1 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j.)

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1.2.1 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 200 000,00 zł.

1.2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:

1.3.1 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostaw wykonanycha w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj.:

- co najmniej jednej dostawy o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia 

polegającą na sprzedaży i dostawie paliwa o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto wraz 

zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została 

wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie.

Spełnienie powyższego warunku nie musi odbywać się wramach jednego zamówienia.

1.3.1.1 Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 



dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

1.3.1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwość Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

1.3.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

2. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego.

2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

2.2 Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.

2.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5 W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do

ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

2.5.1 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.

2.5.2 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego.

2.5.3 Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.



2.5.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.6 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalając na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą 

wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 tej ustawy jeżeli zostały przewidziane przez 

Zamawiającego.

2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby 

Wykonawca w określonym terminie:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansową lub 

ekonomiczną zgodnie z warunkami udziału w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jaki powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotachw oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt E.3) i E.4).

2.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.1) SIWZ.

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu

na podstawieart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2i4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:



1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

wpostępowaniu restrukturyzacyjnymjest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz.1508 oraz z 2018r. 

poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 oraz 2018 poz. 149, 398, 1544 i 1629);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, wszczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lubrażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub 

na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych może zgodnie z art. 24 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 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, zadość uczynienie 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. Przedstawione przez Wykonawcę 

dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego względem wagi i szczególnych okoliczności czynu 

Wykonawcy.

8. Możliwość przedstawienia dowodów na to, ze podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające

do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt 7 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.



9. 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 Prawo zamówień publicznych.

10. W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, ze jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia niezakłócił 

konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ozwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień 

publicznych;

a)Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na przedłużenie terminu związania ofertą;

b)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium;

c)oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert wariantowych;

d)jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

13. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziałuw 

postępowaniu. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 



uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 

unieważnienia postępowania.

14. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 

dokonywana będzie dwuetapowo w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

A. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanieZamawiającego, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

następujące oświadczenia i dokumenty:

A.1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany 

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

A.2) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego;

A.3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaławykonana oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy została wykonana lub są wykonywane należycie przy czym 

dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

B. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i 

dokumenty.



B.1) 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 pkt1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;

B.2)Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.1)

C. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa wpkt 

C.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi 

Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.

D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

D.1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert.

D.2)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 

mowawpkt D.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie

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 

wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych wpktD.1)

.D.3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 



lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

E. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

E.1)Formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

E.2) Formularz cenowy -wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż załączony przez Wykonawcę do oferty formularz cenowy, ma dla Zamawiającego 

charakter informacyjny oraz pomocniczy. 

E.3)Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –wypełnione i podpisane przez 

Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału udziału w 

postępowaniu.

E.4)Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu –wypełnione ipodpisane przez Wykonawcę, które 

stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

E.5)Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia –jeżeli dotyczy.

E.6)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o 

ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

F. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt A, B i D nie są dołączane do oferty. 

Zobowiązany będzie złożyć ten Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, 

zgodnie z procedurą wskazaną w pkt G.

G. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –dotyczy dokumentów 

wskazanych w pkt A, B i D

H. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

H.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

H.2) Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie –należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 



H.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówieniu przez Wykonawców oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy w Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia. 

H.4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w pkt B i 

D dotyczą każdego z Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, októrych mowa 

w pkt A składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających sięoudzielenie zamówienia, 

który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

I. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń:

I.1)Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są 

w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania w/wpodmiotów.

I.2) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym

.I.3)Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

I.4)Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, albo Podwykonawca –odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.

I.5)Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej

podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

I.6)Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale 

lub wformie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

I.7)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.

I.8)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

I.9)Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż

PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona 



przeliczenia wg średniego kursu tej waluty w stosunku do PLN publikowanego przez Narodowy 

Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie.

1.2 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 

r. poz. 147 i 615)

1.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane:

- za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy 

kierować/przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia,

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować naadres 

poczty elektronicznej Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,

1.4 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (poczta elektroniczna).

2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania sięz Wykonawcami 

są:

- p. Arkadiusz Moskal w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania 

źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 

stronie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt



3.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa

w pkt 3.2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania.

3.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Strona WWW.

3.5 Nie udziela się żadnych ustnych itelefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.

3.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

4.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Strona WWW.

4.3 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi.

4.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 

oczas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

4.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawa Prawa zamówień publicznych.



4.6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający Zamieści informację

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego –Strona WWW.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania zofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego.

5. Przedłużenie okresu 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.

6.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.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.

3)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4)Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

6)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki iinne 

dokumenty, o których mowa niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



8)Dokumenty winnybyć sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach

.9)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

10)Wszystkie opisane strony oferty powinny być parafowane oraz ponumerowane,spięte (zszyte) w 

sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

11)Wykonawca może zastrzec w ofercie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.

12)Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

(konsorcja/spółki cywilne)

:1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

.2)Dopuszcza się składanie oferty wspólnej dwóch lub kilku podmiotów działających na zasadach 

konsorcjum. 

3)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 

pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

4)Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela.

5)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy

.6)Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona 

wprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być

krótszy niż termin realizacji zamówienia.

7)Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" 

w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:



1)Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta zamknięta 

koperta).

2)Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta - Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem do „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.” w

Biskupcu

Nie otwierać przed 28.11.2019 roku, godz. 11:30”

3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji

4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, które należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

5.Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie przez Zamawiającego,

uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zawartych wofercie oraz 

wzałączniku do niej.

6. Zamawiający informuje, ze dane osobowe, o których mowa w pkt 5 przetwarzane są w celu 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności:

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,

- dokonanie rozliczeń i płatności związanych z realizacją umowy

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki 

Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 

publicznej.

7. Tajemnica przedsiębiorstwa.

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkieminformacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż wterminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zmn.)

3) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje nie mogą być udostępnione oraz wykaże, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tonależy je umieścić w oddzielnej 

kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym Wykonawcy.

4) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 

dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie 

podlegających udostępnieniu.

5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnice 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności.

6. Zmiana lub wycofanie oferty:

1)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy

pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 

oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy 

opatrzyć napisem „wycofane”.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

.1. Oferty należy składać do dnia: 28.11.2019 roku do godz. 11:00w siedzibie 

Zamawiającego:”ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”

2.Oferty zostaną otwarte dnia:28.11.2019 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: „ZDU – 

Komunalka Sp.z.o.o.” – sala narad(w części jawnej zostaną odczytane wszystkim obecnym 

informacje dotyczące złożonej oferty zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Dostawca dla potrzeb oceny ofert poda cenę paliw obowiązującą w dniu 15.11.2019 r. wyliczaną 

jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na stronach internetowych Grupy LOTOS (Eurodiesel

Eko ) i PKN ORLEN S.A. (Ekodiesel ).



2.Dla potrzeb oceny ofert przyjęto szacunkową ilość paliwa określoną w opisie zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega, że ilość w poszczególnych asortymentach paliwa może ulec zmniejszeniu

lub zwiększeniu, w przypadku gdy zakup w powyższych ilościach nie będzie leżał w interesie 

publicznym Zamawiającego.

4.Wyliczenia ceny dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym

załącznik Nr 4 do SIWZ.

5.Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych ( z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku).

6.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

7.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związanez wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

8.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.

9.Sposób obliczenia wartości cenowych w Formularzu cenowym (załącznik Nr 4 do SIWZ): 

9.1. Cena jednostkowa netto = Cena podana w temperaturze referencyjnej 150C u producenta 

paliwwyliczana jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na stronach internetowych Grupy 

LOTOS (Eurodiesel ) i PKN ORLEN S.A. (Ekodiesel, ) podawana na jego stronie internetowej 

(Dostawca dla potrzeboceny ofert poda cenę paliwa obowiązującą w dniu 15.11.2019 r.) minus 

opust Dostawcy w PLN;

9.2 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + wartość podatku VAT;

9.3 cena brutto ogółem = ilość x cena jednostkowa brutto.

10.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym 

dostawcy" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

zamawiającym a dostawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

12. Cena oferty winna ponadto zawierać koszty: transportu krajowego i zagranicznego, 

ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, należności celnych i akcyzowych, koszty dostawy 

paliwa do zamawiającego.

13. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 



podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawylub świadczenie będzie

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

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

zpodaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Dokonując wyboru oferty – zamawiający będzie się kierował kryteriami – ocenianymi wg 

podanych niżej zasad:

Oceniane kryteria:

Cena –waga kryterium 100 % ( 100 pkt)

Sposób obliczenia wagi kryterium :

Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi 

najkorzystniejszą cenowo ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów 

obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

C = Cmin/ Co x 100 x 100%

Gdzie:

- Cmin -cena oferty z najniższą ceną,

-  Co -cena oferty badanej.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w zakresie każdej z 

czynności zamówienia podlegać będzie badaniu, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu.

4. Obliczenia dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przy ocenie ofert za kryterium cena brana będzie pod uwagę kwota brutto.

6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

ofert uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów powyższych kryteriów 

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 



podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa 

Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na 

wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i 

przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności:

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy lub Wykonawców, których oferty zostały wybrane, 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli ofert, a także 

punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2) Informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, a w 

przypadku, o których mowa w ar. 89 ust 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informację o braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności,

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja, 

o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera wyjaśnienie 

powodów,dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające.Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, na stronie 

internetowej Zamawiającego w przypadku gdy ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z 

ważnyminteresem publicznym można nie ujawniać tych informacji.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz zostanie:

1)zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia -w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,



2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert,podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamieszczona również zostanie na stronie internetowej Zamawiającego

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo

2)w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób,

3)w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed 

upływem ww. terminów.

9. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.

10. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 

od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania.

.XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

umowy.

Wszelkie istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi 

załącznik Nr 7do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługuje 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.



2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek

ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Postanowienia końcowe.

1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 

informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 

publicznego stanowi załącznik do protokołu postępowania.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

3. Oferty składane przez Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji,

zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeliWykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione oraz wykazała, ze stanowią one tajemnicę 

przedsiębiorstwa.

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i 

informacji,

3)udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego,

4) bez zgody Zamawiającego Wykonawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 

nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 

technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy –urzędowania.

5. Na wniosek Wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wrozumieniu ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 

dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę orazwskaże

sposób, w jaki mogą one być udostępnione.



6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) oraz ustawy 

Kodeks Cywilny.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 

RODO1dot. przetwarzania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ZDU – Komunalka Sp.z.o.o.”

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, zktórym można się skontaktować pod 

adresem e-mail:i  nspektor@cbi24.pl..

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa 

paliwa wraz z transportem do „ZDU – Komunalka Spz.o.o.” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;

4. 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;

5) 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;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałem 

wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;

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

mailto:inspektor@cbi24.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


-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.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Panadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                                                                                                

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych wzwiązku 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).**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp orazniemoże naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lubzuwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lubpaństwa członkowskiego.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zał. Nr 2 

do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3 do 

SIWZ.

4. Formularz cenowy Zał. Nr 4 do SIWZ.

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Zał. nr

5 do SIWZ.

6. Wykaz wykonanych dostaw –Zał. Nr 6 do SIWZ. 

7. Projekt umowy -Zał. Nr 7do SIWZ

.Zatwierdził, dnia: 20.11.2019 r 

          Leszek Zapolski

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


