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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 

I.  Ilekroć mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o: 

 ustawa PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164), 

 SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

      Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. 

Dokładny adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7  

       Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgkustka.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkustka.pl 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: /59/ 814-48-11 

NIP: 839-10-36-755 

REGON: 770948932 

      Numer rachunku bankowego: BS Ustka 53 9315 0004 0000 1313 2000 0010 

2.  Tryb udzielenia zamówienia:  

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Ustce w okresie 24-miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę olej napędowy (kod CPV: 09.13.41.00-8) w ilości szacunkowej 

106 000 litrów . 

3.3 Podana w pkt. 3.2. wielkość zakupu oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, określoną na podstawie 

aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej zapotrzebowania na olej stanowiący przedmiot 

zamówienia w okresie 24 miesięcy. Zamawiający przewiduje zakup oleju napędowego w ilości nie mniejszej 

niż 70% podanej wielkości, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli w terminie trwania umowy nie zostanie wyczerpany 

wskazany procent zamówienia, to  strony zawrą aneks do umowy przedłużający umowę o kolejne 12 

miesięcy, a jeżeli wskazany procent umowy nie zostanie zrealizowany w terminie dodatkowym umowa wygasa 

bez prawa żądania przez Wykonawcę z tego tytułu żadnych roszczeń w tym odszkodowania i utraconych 

korzyści. 

3.4 Szczegółowe warunki dostaw oleju napędowego: 

3.4.1 Zamawiający wymaga, aby olej napędowy dostarczany był sukcesywnie partiami, przynajmniej raz w 

miesiącu do siedziby Zamawiającego w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 (stacja przenośna)  po ok. 5 000 

litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości partii paliwa określonej powyżej, bez 

podania przyczyny, z tym iż całkowita zmiana ilości paliwa nie może być większa niż wskazana w pkt. 

3.2 SIWZ, 

3.4.2 dostawy oleju do siedziby Zamawiającego będą realizowane na koszt Wykonawcy, dlatego też ofertując 

cenę jednostkową dostarczanego paliwa Wykonawca winien wliczyć koszty dostawy, 

3.4.3 zamówienie będzie składane faksem lub e-mailem nie później, niż do godziny 900 dnia poprzedzającego 

dostawę, 

3.4.4 dostawy winny być realizowane nie później niż do godz. 1400 dnia następnego po złożeniu zamówienia, 
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3.4.5 wraz z dostawą oleju Wykonawca dostarczał będzie aktualne świadectwo jakości potwierdzające 

parametry jakościowe dostarczanego paliwa lub kopię świadectwa dotyczącą dostarczanej partii paliwa; 

ewentualne wystąpienie niezgodności w ateście na paliwo danej partii z parametrami fizykochemicznymi 

zawartymi w warunkach technicznych wykazanych w przedstawionej ofercie będzie uznane za 

dostarczone niezgodnie z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji do każdej dostawy Wykonawca 

dołączy dowód wydania, który określał będzie: pochodzenie oleju napędowego, objętość w litrach w 

temperaturze nalewu, gęstość paliwa i masę w kg w temperaturze nalewu, objętość w litrach w 

temperaturze +15º C, gęstość paliwa i masę w kg w temperaturze +15º C, 

3.4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek paliwa w ilości pozwalającej na przekazanie go 

do uprawnionego laboratorium celem kontroli zgodności parametrów paliwa z dostarczonym 

świadectwem jakości . 

3.4.7 do każdej dostawy paliwa należy załączyć świadectwo legalizacji węzła do autocysterny, 

3.4.8 celem potwierdzenia ceny zakupu paliwa, wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokument potwierdzający cenę jednostkową oleju napędowego obowiązującą u Wykonawcy w dniu 

sprzedaży (dostawy), będącą podstawą rozliczeń za dostarczone paliwo, 

3.4.9 w przypadku awarii systemu magazynowo - wydawczego Zamawiającego, Wykonawca winien 

nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii, zbiornik na olej 

napędowy o pojemności min. 5 000 litrów na czas usunięcia awarii, nie dłuższy jednak niż 30 dni; 

3.4.10  olej napędowy w okresie od 15 listopada do końca lutego musi posiadać temperaturę zblokowania 

zimnego filtru (CFPP) – 20º C; 

3.4.11  Wykonawca zapewni paliwo silnikowe tj. olej napędowy ON spełniający kryteria określone w 

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

paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2015poz. 1680) oraz normy PN-EN 590:2013-12. 

3.4.12  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 

przyjmuje się, ze wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny”. 

3.4.13  Jeżeli przedmiot zamówienia opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.  

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.4.14  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający 

4.  Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy, bądź do momentu wykorzystania kwoty zawartej w umowie. 

  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek ten, dotyczący będzie spełniony 
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przez Wykonawcę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem oraz posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi na podstawie art. 32 ust. 1 

pkt. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 

zm.); 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ); 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania 

tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik 

nr 3 do SIWZ); 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

5.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.  

5.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 

5.2. SIWZ,  składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ.  

5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełnić łącznie warunki o których mowa  

w pkt. 5.1. SIWZ. Warunek określony w pkt. 5.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 

5.6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 SIWZ. Z treści 

przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 

 

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

PZP, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

PZP, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców 

albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie); 

6.1.2. aktualną koncesję zezwalającą na dystrybucję lub obrót paliwami płynnymi na podstawie art. 32 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne; 

6.1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Z treści zobowiązania winien 

wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył 

wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu 

zamówienia; 

6.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do 

SIWZ (Formularz ofertowy), nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy PZP (pkt. 8.1. SIWZ). 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia  

i dokumenty: 

6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na  podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

6.2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), lub 

informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodną w treści z załącznikiem 

nr 6 do SIWZ. 

6.3. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie  

rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od 6.2.2. SIWZ – składa 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.4. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis odnośnie terminów stosuje się odpowiednio. 

6.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu. 

6.6. Wymagane w punktach: 6.1.2., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.2. i od 6.3. do 6.5. SIWZ oświadczenia  

i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Natomiast oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.3. SIWZ należy 

złożyć w formie oryginału.  

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

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 

about:blankAKT%5b%5d135365164#mip13073756
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dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  

z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.8. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo  

w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego 

umocowania. 

6.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą  

pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone zgodnie z pkt. 

7.2. SIWZ. Oświadczenie i dokumenty ujęte w pkt. 6.1. SIWZ powinny zostać złożone łącznie, natomiast 

wymienione w punktach 6.2.-6.5. SIWZ – odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ powinien zostać złożony przez 

każdego z Wykonawców odrębnie, jeżeli każdy z nich będzie świadczył usługi sprzedaży paliwa. 

 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału  

w postępowaniu określone w punkcie 6 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 6 SIWZ.  

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.  

 

8. Podwykonawstwo: 

8.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

8.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.  

8.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.4 Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. 

 

9. Grupa kapitałowa: 

9.1. Definicja pojęć: 

9.1.1. grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), dalej ustawa OKiK, rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

9.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
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a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 

użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej,  

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzącą 

działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy OKiK, nad co najmniej 

jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKiK, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem przepisów 

dotyczących koncentracji; 

9.1.3. przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 

innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

9.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest, wraz z ofertą, złożyć listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo 

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP stosuje się 

odpowiednio. 

9.3. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy w trybie art. 24b ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, istniejących 

między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

9.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24b ust. 2 ustawy PZP oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, istniejących 

między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 

konkurencji.  

9.5. Zamawiający, w trybie art. 24b ust. 3 ustawy PZP wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złoży listy, o której mowa w 

art. 26 ust. 2d ustawy PZP.  
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10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. SIWZ. 

10.3. Forma pisemna, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PZP, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz  

z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa. 

10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca 

wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 

informacji w sposób określony w pkt. 10.4. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

10.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ. 

10.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Nosewicz 

 

11. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

12. Termin związania ofertą: 

12.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy PZP. 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.  

12.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

13. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację każdego zadania, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP. 

13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP. 

13.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy PZP. 

13.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy PZP. 

13.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, zgodnie z art. 84 

ust. 1 ustawy PZP: 

13.5.1. Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że przekaże Zamawiającemu powiadomienie  

o zmianie oferty w części przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona 

jak oferta z dopiskiem „Zmiana". Wykonawca nie może zmienić oferty, po upływie terminu 

składania ofert; 

13.5.2. Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że przekaże zamawiającemu powiadomienie  

o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Pismo w sprawie wycofania oferty 
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powinno być oznaczone „Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty, po upływie terminu 

składania ofert. 

13.6. Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą czytelną techniką i podpisać przez Wykonawcę osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, a jeżeli 

zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis pełnym imieniem  

i nazwiskiem. Wszystkie kartki powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości 

dekompletacji. Zaleca się ponumerowanie stron, przy czym wykonawca może nie numerować stron 

niezapisanych. 

13.7. Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu (nazwa (firma) adres wykonawcy) w przypadku braku 

pieczęci wykonawcy. 

13.8. Ewentualne poprawki w tekście oferty lub w załącznikach muszą być naniesione w sposób czytelny  

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

13.9. Opakowanie/koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem 

umożliwienia zwrotu oferty, bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert 

oraz oznaczona w następujący sposób: 

Nazwa wykonawcy: 

Adres wykonawcy: 

Oferta na przetarg: 

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych  

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 Nie otwierać przed godz. 13:30 dnia  05.08. 2016 r. 

 

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że kopertę 

zewnętrzną należy zaadresować jak niżej: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Ustce 

 ul. Wiejska 7 76-270 Ustka 

Oferta na przetarg: 

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych  

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o." 

Nie otwierać przed godz. 13:30 dnia 05.08. 2016 r. 

bez nazwy i pieczątki Wykonawcy 

 

13.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu (kopercie) wymienić nazwy i adresy wykonawców 

składających wspólnie ofertę z zaznaczeniem pełnomocnika. 

13.12. W przypadku nieprawidłowego opisania opakowania (koperty), zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

przedterminowe otwarcie.  

13.13. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

13.13.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 

13.13.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 

13.13.3. oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie 6 SIWZ, w tym wykazy i oświadczenia 

zgodne z załączonymi wzorami; 

13.13.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 
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pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 

13.13.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z pkt. 7.2. SIWZ. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

13.14.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, 

by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego 

zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych 

dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych  

w Ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Wiejska 7,  

w terminie do dnia 05.08.2016 do godz. 13:00 

14.2. W przypadku oferty przesłanej pocztą, jako termin złożenia Zamawiający przyjmuje termin otrzymania 

przesyłki. 

14.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2016, godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego  

14.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

14.5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom 

na ich wniosek. 

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny: 

15.1. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty, 

stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ, w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

15.2. W Formularzu cenowym przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty, 

stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ, w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

15.3. Wskazane ceny winny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją 

zamówienia. 

15.4. Cena jednostkowa oleju napędowego wskazana w ofercie służy do wyliczenia ceny oferty, celem 

porównania ofert złożonych w postępowaniu, a także do określenia (obliczenia) ceny sprzedaży na dzień 

sprzedaży  przy uwzględnieniu ceny  1 m 3  oleju Napędowy Ekodiesel publikowanego na stronie PKN Orlen 

zakładka „hurtowe ceny paliw”(http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx) 

obliczonej wg algorytmu określonego w pkt.15.5. 

15.5. Cena jednostkowa netto dla 1 litra sprzedaży do rozliczenia dostaw stanowi 1/1000 iloczynu ceny sprzedaży 

1 m3 oleju napędowego Ekodiesel na dzień sprzedaży (dostawy) na godz. 00:00 publikowanego na stronie 

PKN Orlen zakładka „hurtowe ceny paliw” (adres http w pkt 15.4) oraz współczynnika sprzedaży z dnia 

otwarcia ofert i zostanie wyliczona wg wzoru : 

CJS = 1/1000 x  CDS-PKN 1m 3  x WS  gdzie: 

CJS - cena jednostkowa netto dla 1 litra sprzedaży do rozliczenia dostaw na dzień dostawy 

CDS-PKN 1m 3 - cena   sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel na dzień sprzedaży (dostawy) na 

godz. 00:00 publikowanego na stronie PKN Orlen zakładka „hurtowe ceny paliw” (adres http w pkt 15.4) 

WS – współczynnik ceny sprzedaży - stanowiący iloraz ceny jednostkowej netto za 1 m3 wyliczonej 

wg ceny jednostkowej netto złożonej w ofercie przez Wykonawcę oraz ceny 1 m3  oleju napędowego 

Ekodiesel publikowanego na stronie PKN Orlen zakładka „hurtowe ceny paliw” (adres http w pkt 15.4) na 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx
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dzień otwarcia ofert na godz. 00:00 (cena 1 m3 wyliczona wg ceny jednostkowej netto złożonej w ofercie 

/ cena 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel publikowanego na stronie PKN Orlen zakładka „hurtowe ceny 

paliw” na dzień otwarcia ofert na godz. 00:00) 

Uwaga – współczynnik sprzedaży będzie obliczony do dziewięciu miejsc po przecinku 

zgodnie z zasadami matematycznymi  

15.6. Do ceny netto za 1 litr na dzień sprzedaży wyliczonej wg pkt 15.5. (CIS) zostanie doliczony obowiązujący 

podatek VAT 

15.7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

15.8. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.9. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór 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. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

 import usług lub towarów, 

 mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

Jeżeli złożono ofertę, 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. 

 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

16.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena – 100%,  

16.2. Maksymalna liczba punktów w każdym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie 

zostanie poddana cena brutto oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

  C=Cn/Cb x 100 

 gdzie:   

 C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

 Cn – najniższa cena brutto  za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

 Cb – cena brutto  badanej oferty 

 

16.3. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszej specyfikacji oraz uzyskała najwyższą liczbę punków (100) wyliczoną według poniższego wzoru 

16.4. Obliczenia dokonane zostaną  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.5. Jeżeli Zamawiający  nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

16.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach 

17. Tryb oceny ofert: 

17.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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17.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

17.1.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmian w jej treści. 

17.1.3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

17.2. Sposób zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 

ustawy PZP. 

17.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert: 

17.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji; 

17.3.2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

– oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy; 

17.3.3. przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

 z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy, niezależnie od innych 

skutków przewidzianych prawem. 

17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli  

ofertę o: 

17.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

17.4.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

17.4.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;  

17.4.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

17.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa  

w pkt. 17.4.1. SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

18.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w punkcie 18.1., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy  

w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

18.3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

18.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

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

z dokumentów załączonych do oferty. 

18.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przed podpisaniem umowy banku oraz numeru rachunku 

bankowego, na który Zamawiający ma dokonać przelewu wynagrodzenia za zrealizowaną usługę. 

18.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

18.6.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie,  

o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców; 

18.6.2. w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu szczegółową informację dotyczącą nazw podwykonawców, oraz zakresu i wartości 

zleconych usług. 

18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania.   

 

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 

20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,  

 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

21. Warunki zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 

21.1. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 21.1. SIWZ nie należy interpretować jako udzielenie 

dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 

21.2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 
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22.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

22.3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

22.3.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

22.3.2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

22.3.3. odrzucenia oferty Odwołującego. 

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 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 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

22.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP: 

22.7.1. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 

2 ustawy PZP (faxem), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

22.7.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej; 

22.7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.7.1.-22.7.2. SIWZ wnosi się w terminie 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie: 

22.8.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

22.8.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego  

o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

ustawy PZP. 

22.9.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 

dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności.  
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22.9.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 22.9.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy PZP. 

 

23. Informacje dodatkowe: 

23.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

23.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

PZP. 

23.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

23.5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN, Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. 

23.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

23.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP. 

23.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej 


