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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej w dalszej treści Pzp (Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 

1) ustawy Pzp na: 
 

 

„Zakup paliw płynnych dla 

samochodów i urządzeń Zakładu Usług 

Komunalnych w Rajczy” 
 

 

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty netto 130 000 zł oraz 

poniżej równowartości kwoty 214.000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa 

UZP o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp. 
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I.INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiającym jest: 

Gmina Rajcza  

ul. Górska 1 

34-370 Rajcza 

pow. żywiecki, woj. śląskie 

REGON: 072182692  NIP: 5532511956 

Adres internetowy: www.rajcza.pl  

Adres poczty elektronicznej: ugrajcza@rajcza.com.pl   

tel.: (33) 86-43-155 lub 158  

 

1) Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Urząd Gminy Rajcza 

/d43pji4r0h/skrytka  

2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/  

3) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/;  

https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/  

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 

bez przeprowadzania negocjacji na DOSTAWĘ pn.: „Zakup paliw płynnych dla samochodów 

i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”.  

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

09100000-0 – Paliwa  

09134100-8 – Olej napędowy 

09132100-4 – Benzyna bezołowiowa  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, 

o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

5. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza wyjątkami przewidzianymi ustawą. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

6. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

8. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 

9. Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

11. Nie przewiduje się udzielania zaliczek. 

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

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

1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

13. 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 

mailto:ugrajcza@rajcza.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
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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), 

zwanym dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych 

a) w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158)  jest 

Wójt Gminy Rajcza; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba 

wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: iodo@marwikpoland.pl;  

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy; 

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

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

c) 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
2
; 

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

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

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

                                                           
1
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iodo@marwikpoland.pl
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dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe dostawy oleju napędowego oraz 

benzyny bezołowiowej Pb 95 poprzez sprzedaż oraz tankowanie samochodów i urządzeń 

Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy. 

2. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest: Zakład Usług Komunalnych w Rajczy, ul. Górska 

1, 34-370 Rajcza, NIP: 5532189331, REGON: 072361785 

3. Przewidywana ilość zakupu paliw w ciągu 2 lat (24 miesięcy): 

 olej napędowy – ok.  45 000 litrów 

 benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 200 litrów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupów tj.: mniejszych bądź większych ilości 

paliwa niż wskazane w pkt. II. 3 co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie powoduje 

żadnych roszczeń Wykonawcy.  

4. Wymagania jakościowe: 

Zaoferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym paliw ciekłych wg 

Polskiej Normy:  

 olej napędowy musi być zgodny z Polską Normą PN-EN 590  

 benzyna bezołowiowa Pb 95 zgodna z Polską Normą PN-EN 228 

oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (jedn. tekst  

Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680). 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował w okresie zimowym paliwa o parametrach 

i właściwościach zgodnie z wytycznymi w/w Rozporządzenia. Zamawiającego zastrzega sobie prawo 

do żądania przy odbiorze paliw świadectwa jakości aktualnej dostawy.  

Dostawa i sprzedaż paliw płynnych nastąpi wg wykazu pojazdów Zamawiającego,  który  

będzie  zawierać  w  szczególności: 

 rodzaj pobieranego paliwa,  

 markę i nr rejestracyjny pojazdu,  

 nazwisko osoby pobierającej  paliwo  i potwierdzającej  jego  pobranie. 

Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 282). 

Zakup będzie realizowany na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do 

zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie na podstawie jednorazowego 

upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i numery rejestracyjne 

pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania. 

 

Pozostałe warunki ujęto w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Informacje ogólne 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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/d43pji4r0h/skrytka oraz poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub 

m.cymorek@rajcza.com.pl.  
1) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) W zakresie dot. przedmiotu zamówienia: Łukasz Derus – nr. tel. tel. 33 864 4128  

b) W zakresie zamówień publicznych: Marta Cymorek – nr. tel. 33 826 12 38 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania przetargowego, 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika systemu miniPortal 

i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast za datę 

przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny 

jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik Nr 6 

do SWZ (plik pn. Identyfikator postępowania). 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert). 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami 

a Zamawiającym, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej – 

m.cymorek@rajcza.com.pl lub ugrajcza@rajcza.com.pl  

2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne 

i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wskazanej w pkt 1): 

a) załącznik nie może być zaszyfrowany, 

b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB, 

c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron). 

3) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem postępowania tj. ZP.271.1.TPBN.11.2021 

UWAGA! 

Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty. 

1) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 1) 

lub Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii 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 oraz w 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. 

 

mailto:ugrajcza@rajcza.com.pl
mailto:m.cymorek@rajcza.com.pl
mailto:m.cymorek@rajcza.com.pl
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być 

zgodna z treścią niniejszej SWZ. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części VI 

i VIII.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

7. Złożenie oferty: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

e-mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formatach danych 

określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleiformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 

r., poz. 2247), przy czym Zamawiający zaleca, aby oferta sporządzona była 

w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę 

należy złożyć w oryginale. 
3) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

5) Pliki wchodzące w skład oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Plik archiwum (ZIP) należy nazwać numerem postępowania: 

ZP.271.1.TPBN.11.2021 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany 

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

V. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu, na zasadach określonych niniejszej SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie. 
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2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż  posiada  uprawnienie /zezwolenie/ 

koncesję do prowadzenia  działalności w zakresie obrotu  paliwami 

ciekłymi zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) – Prawo energetyczne – co najmniej na 

okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy 

2.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

2.3.1. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą 

100.000,00 zł. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  

2.4.1. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony 

zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany 

za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym 

załącznik 3 do SWZ, że dysponuje – (samodzielnie bądź udostępnionym 

przez inne podmioty (załącznik nr 3a do SWZ)) – potencjałem 

technicznym i osobami, zapewniającymi wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 

warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 

określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty 

przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia 

postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed 

dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. 

5. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 

Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj. 

Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej 

mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3a do SWZ. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

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

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 4 do SWZ).  

b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana w rozdz. VI pkt. 2.3 niniejszego SWZ oraz 

w projekcie umowy. 

c) Koncesję do prowadzenia  działalności w zakresie obrotu  paliwami ciekłymi zgodnie 

z zapisami  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) – Prawo 

energetyczne – co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy. 

6. 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej 

„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, 

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału 

SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

 

VIII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

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

wymagane. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału 

SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 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 budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 rozdziału VII SWZ, składanego wraz z ofertą). 

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

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

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

zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA). 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz 

z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, 

o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo 

z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego 

pełnomocnika). 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział VII SWZ) składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 

w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.  

Powyższe oznacza, iż: 
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a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do 

danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się 

oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie 

składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich 

podmiotów. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 
 

XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca   może   powierzyć   wykonanie   części   zamówienia   podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. Należy wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. Jeżeli 

Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony Zamawiający uzna , iż zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz. 178). 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi 

uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, 

wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe 

stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać 

z przeprowadzonego rachunku kosztów.  

5. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych, liczbowo i słownie, z VAT-em  – 

zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1).  

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianie. 

8. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza. 
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XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 01 grudnia 2021 r.  

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.11.2021 r. do godz. 10
00

 używając w tym celu 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza 

/d43pji4r0h/skrytka 

 

XV. TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021 o godz. 11
00

 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania 

ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie. 

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERT. 

Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert  nie odrzuconych.  

1. Kryteria oceny ofert.  
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert  i  ich znaczenie (wagi):  

a) cena brutto 1 litra oleju napędowego (C1) –  79%   

b) cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 (C2) – 1% 

c) odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) – 

(S)  –  20%  

 

Uwaga: Odległość należy podać w kilometrach, nie może być to wartość 0 (zero). 

 

2. Punktowa ocena oferty /O/ będzie obliczona wg wzoru: 

/O/ =  C1 +  C2 + S 

 ad a)  C1 - punkty za cenę 1 litra oleju napędowego 

 

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 79 punktów. Oferty proponujące ceny 

wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: 

 

                      C1 brutto oferty z minimalną ceną 

C1  =                                                                              x 79%   x   100 

                           C1 brutto oferty badanej 
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ad b) C2 – punkty za cenę 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 

 

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 1 punktów. Oferty proponujące ceny 

wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: 

 

                      C2 brutto oferty z minimalną ceną 

C2 =                                                                                 x  1%  x  100 

                           C2 brutto oferty badanej 

 

ad c)  S - punkty za odległość stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. 

Kabaty).  

 

Z powyższego wynika, iż 79 punktów i 1 punkt otrzyma najniższa oferta w kryterium ceny (C1 + 

C2) – łącznie 80 punktów. 

 

Najmniejsza odległość ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 20 punktów. Oferty z większymi 

odległościami otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 

 

Za kryterium w ppkt c) Odległość (w km) stacji paliw od trasy Rycerka Dolna (baza ZUK) – 

Żywiec (ul. Kabaty) (S) tj. kryterium funkcjonalności i kosztu eksploatacji zamówienia, związanego 

z dojazdem do stacji paliw:   

 20 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej  niż 0,5 km od trasy 

Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty),  

 10 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 0,5 do 5 km od trasy 

Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec,  

 5 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną nie więcej niż 5 do 10 km od trasy 

Rycerka Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty) 

 0 punktów otrzyma oferta, która ma stację oddaloną więcej niż 10 km od trasy Rycerka 

Dolna (baza ZUK) – Żywiec (ul. Kabaty).  

 

Punktowa ocena oferty (łączna ilość punktów możliwa do uzyskania za trzy kryteria)  (O) 

wynosi  100 punktów. Otrzyma ją oferta, która nie podlega odrzuceniu i spełnia powyższe 

kryteria w 100%. 

 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ w sprawie zamówienia 

publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach 

określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy: 

 umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę/umowę 

konsorcjum/umowę spółki cywilnej/ w przypadku wspólnego ubiegania się przez 

Wykonawców o udzielenie zamówienia, 

 pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik, 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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XVIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY – NIE DOTYCZY. 

 

 

XIX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY. 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy oraz 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 określone w dziale IX p.z.p. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, 

jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych. 

 

XXI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SWZ.  
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2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

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

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

4. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w punkcie 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

6. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 

terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 –  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 

4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby  

5. Załącznik nr 4 – O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 5 –  Projekt umowy 

7. Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania  

8. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (informacja 

dla uczestników zamówień publicznych.) 

 

 


