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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II – Projekt umowy w sprawie zamówienia 
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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa: Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. 

Adres: ul. harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel 

Adres korespondencyjny / Miejsce składania ofert: ul. dr Skarzyńskiego 6a, 64-030 

Śmigiel 

KRS: 0000652288 

REGON: 366063617 

NIP / Identyfikator podatkowy VAT: 6981843266 

Tel. 655270430 

e-mail: sekretariat@zk-smigiel.pl 

adres strony internetowej: http://zk-smigiel.pl/ 

ePUAP: ZKSmigiel 

Dane skrzynki PEPPOL do wysyłania/odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych: 

ZAKŁAD KOMUNALNY W ŚMIGLU SP. Z O.O. 

 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 
ZK/ZP/02/2020. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.  

 

 

II. DEFINICJE 

Znaczenie niektórych użytych terminów w dokumentach:  

1. Wykonawca / Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;  

2. Zamawiający – Zakład Komunalny w Śmiglu, ul. harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 

Śmigiel; 

3. SIWZ / IDW – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia/ Instrukcja dla 

Wykonawców 

4. u.p.z.p.- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 z późn. zm.); 

mailto:sekretariat@zk-smigiel.pl
http://zk-smigiel.pl/
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5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)  

6. Cena – wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie, jako wynagrodzenie 

szacunkowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca podając w 

ofercie cenę zobowiązany jest do jej wyliczenia, podatek VAT zgodnie ze stawką 

obowiązującą w dacie sporządzenia oferty.  

7. Gwarancja – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z 

tytułu wykonania zamówienia.  

8. Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie zamówienia 

zgodnie z warunkami SIWZ  

9. Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia,  

10. Umowa/kontrakt – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i 

Wykonawcy o wykonanie określonego zamówienia w ustalonym terminie i za 

uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i parafowane przez strony.  

11. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są usługi lub dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą). 

12. Załączniki do Umowy – zbiór dokumentów określający prawne, techniczne i 

ekonomiczne warunki realizacji robót.  

 

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście SIWZ, o ile nie zostały odrębnie 

zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach 

przywołanych w treści SIWZ. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną 

dostawę oleju napędowego w 2020 roku na potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu sp. z 

o.o. 

Przetarg dotyczy zamówienia klasycznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej 

w §1 pkt 2 lit. „a” Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (DZ. U. poz. 2450). 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

wobec tego, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przepisy ustawy stosuje się. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020 roku na 

potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu sp. z o.o. w ilości 80 000 litrów, o parametrach 

wg normy PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04 właściwego do pory roku (letni, przejściowy, 

zimowy). 

2. Dostawa paliwa odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego składane mailowo na 

adres wskazany przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w ofercie od zamówienia 

mailowego. 

3. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, a 

minimalne jednorazowe dostawy będą wynosiły 1000 litrów. 

4. Rozliczenie oleju napędowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

następowało w litrach w temperaturze rzeczywistej w cenie z dnia tankowania paliwa z 

cysterny samochodowej do zbiornika Zamawiającego.  

5. Ceny bazowe określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen 

hurtowych paliw ogłaszanymi przez PKN ORLEN S.A. wówczas gdy opublikuje je na 

swojej stronie internetowej: 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx 

Wyznaczony dzień, na który należy wyliczyć cenę ofertową: 28.02.2020 r. 

6. Lokalizacja zbiornika magazynowego: Stacja Uzdatniania Wody w Śmiglu, ul. 

Powstańców Wielkopolskich 6, 64-030 Śmigiel. 

7. Wykonawca obowiązany jest do każdej dostawy paliwa dostarczyć: 

a. Dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo 

jakości w oryginale, 

b. List przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i 

godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko 

kierowcy dokonującego załadunku cysterny, 

c. Dokument WZ, podpisany przez Zamawiającego. 

8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu próbkę 

paliwa w minimum 1 litrowym kanistrze/baniaku, który zostanie napełniony podczas 

dostawy danej partii. Kanister zostanie zaplombowany w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz oznaczony datą dostawy. Zamawiający informuje, iż 

w przypadku wątpliwości dot. jakości i parametrów dostarczanego paliwa, przekaże 

próbkę do akredytowanego laboratorium celem zbadania. Paliwo dostarczone do 

Zamawiającego, a nie spełniające warunków umowy będzie zwrócone na adres i koszt 

Dostawcy. Kanistry zostaną dostarczone przez Dostawcę. 

9. Dostawy oleju napędowego realizowane będą za pomocą cysterny wyposażonej w 

legalizowany przez GUM układ dystrybucyjny. 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
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10. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, w tym załadunek, rozładunek, dostawę paliwa do 

zbiornika magazynowego. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zleconych dostaw, w tym za przebieg 

oraz terminowe wykonanie zamówienia. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilości bazowej 

zamówienia do 30% w ramach prawa opcji. Łączna, minimalna ilość zamówienia przy 

uwzględnieniu prawa opcji wyniesie 56 000 litrów, natomiast maksymalna ilość 

zamówienia przy uwzględnieniu prawa opcji wyniesie 104 000 litrów. 

13. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na produkty może 

on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym 

zakresie, złożonym Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji jest możliwe w terminie 

obowiązywania umowy. 

14. Zmiana ilości zamówienia w górę lub w dół nie powoduje zmiany ceny jednostkowej. 

Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością określającą szacowaną ilość 

dostaw oraz określa wielkości, na podstawie których Dostawcy zobowiązani są obliczyć 

cenę swojej oferty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym, w oparciu o własną kalkulację 

kosztów podać ceny jednostkowe netto (do dwóch miejsc po przecinku). 

16. Zaoferowane ceny jednostkowe w przypadku podpisania umowy nie podlegają żadnym 

rokowaniom i negocjacjom przez cały okres realizacji zamówienia.  

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

Kody wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 

09134100-8 Olej napędowy 

 

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 U.P.Z.P. 

(ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE) 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
u.p.z.p. 
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VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 

dnia 31.12.2020 r. 

2. Dostawa oleju napędowego będzie się odbywała sukcesywnie, w terminie wskazanym w 

formularzu ofertowym od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od 

Zamawiającego.  

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

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

warunki z art. 22 ust. 1b ustawy u.p.z.p., dotyczące:  

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 

ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.  

UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 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 wykonania zamówienia.  

Z pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia powinno wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia;  

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;  

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

2. Wykluczenie Wykonawcy:  

1) o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na postawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz opisanych podstaw wykluczenia 

z art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.  

2) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.  

4. Zgodnie z art. 24aa u.p.z.p. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

odbywać się będzie w dwóch etapach:  

Etap I  

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w „Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania” 

oraz „Oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu”, które 

stanowią Załączniki nr 2 i 3 do niniejszej IDW.  

Etap II  

Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 

na podstawie dokumentów potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie 

wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą 

niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie do 

ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia. Chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.  

 

W związku z powyższym Wykonawca do oferty musi dołączyć podpisane:  

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2, 

2) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 

nr 3,  

UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich. 
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X. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w ust. 9 

pkt 1 SIWZ należy przedłożyć:  

1) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 

nr 3 do niniejszej IDW.  

2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy u.p.z.p. należy przedłożyć:  

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 

do niniejszej IDW.  

2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. 

poz.    369,    1571, 1667.) – Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. Wykonawca, który nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację – Załącznik nr 4 do 

niniejszej IDW – dokument należy przedłożyć w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 4 

SIWZ. 

3) 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 do art. 24 ust. 

5 pkt. 1 u.p.z.p. – Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty 

z dostępnych rejestrów.  

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 2 ppkt 2, a także odpowiadające im dokumenty 

Wykonawcy zagranicznego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

składa na wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie, nie 

krótszym niż 5 dni.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:  

1) ust 10 pkt 2 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

5. Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 10 pkt 4 powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w ust. 10 pkt. 
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4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 10 pkt. 5 IDW 

znajdują odpowiednie zastosowanie.  

7. 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 miejsca 

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

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 

Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu 

wszelkich innych danych finansowych.  

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą 

zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która 

w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:  

1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy oraz wynikający z tej 

umowy okres rękojmi i gwarancji,  

2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 

imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i 

każdego z osobna,  

3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,  

4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w wykonywaniu umowy.  
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XII. LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 
 

1. Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 

Dz.  U.  z  2019  r. poz.    369,    1571, 1667.) – Załącznik nr 4 do niniejszej IDW.  

2. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację – 

Załącznik nr 4 do niniejszej IDW.  

3. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty, 

muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.  

4. Informacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 12 pkt 1-3 Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

XIII. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIV. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe:  

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.  

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 

skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.  
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5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 

zgodnej formie z niniejszą IDW.  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Forma oferty  

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.  

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu.  

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować i parafować przez osobę 

(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 

osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 

zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.  

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę.  

7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w 

przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 16.1.4) IDW w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie.  

8) W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 

przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

9) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa.  
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10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty.  

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości.  

3. Zawartość oferty  

1) Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszej IDW,  

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu,  

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

d) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9, 10 niniejszej IDW.  

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 

tylko jedna ostateczna cena.  

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum 

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który 

przedkłada lub partycypuje w więcej niż w jednej ofercie spowoduje, że wszystkie 

oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.  

4) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.  

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W 

przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę części oferty, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że część ta stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

- Tomasz Pawlak – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. 655270430,  

- Anna Jaworska – w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych, tel. 

655270430, e-mail: a.jaworska@zk-smigiel.pl.  

 

XVII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w lokalu Zamawiającego: ul. dr Skarzyńskiego 6a, 64-030 

Śmigiel, w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2020 r. do godziny 

10:00.  

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. 

z o.o., Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju 

napędowego w 2020 roku na potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu sp. z o.o.” 

Nie otwierać przed dniem: 10.03.2020 r., godz. 10:15. Na kopercie (paczce) oprócz opisu 

jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).  

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w lokalu Zamawiającego w Zakładzie Komunalnym w Śmiglu, ul. 

dr Skarzyńskiego 6a, 64-030 Śmigiel, w dniu 10.03.2020 r. o godzinie 10:15.  

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający 

bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
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jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

poprzez wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej IDW, na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem szacunkowym i jest to kwota 

wymieniona w Formularzu Oferty. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

Części II niniejszej SIWZ (projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in.: 

1) wartość zamówionych towarów, 

2) podatek VAT określony zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193,  2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. 

poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166, 2200.), 

3) koszt transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

ponosi Wykonawca.  

XXI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna oferty, które: 

1) Spełniają wymagania określone w SIWZ, 

2) Zostały złożone w określony przez zamawiającego terminie, 

3) Są zgodne co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny 

ofert: 

1) kryterium „cena – procent marży/upustu” – waga kryterium 90%, 

2) kryterium „termin realizacji pojedynczej dostawy” – waga kryterium 10%. 

3. Zasady oceny kryterium "Cena – procent marży/upustu" (C). 

W przypadku kryterium "Cena – procent marży/upustu" oferta otrzyma zaokrągloną do 

dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
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Pi(C) = C min / Ci • Max (C) 

gdzie: 

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena – procent marży/upustu"  

C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci - cena brutto oferty "i" 

Max (C) - maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena – 

procent marży/upustu" – 90 pkt (waga kryterium – 90%) 

4. Zasady oceny kryterium "Termin realizacji pojedynczej dostawy" (T). 

Oceniając ofertę wg kryterium związanego z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał 

czas realizacji zamówienia pojedynczej dostawy. Czas realizacji pojedynczej dostawy 

oznacza czas od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę do 

momentu dostarczenia paliwa do zbiornika Zamawiającego. Maksymalny czas realizacji 

zamówienia pojedynczej dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni, a minimalny nie 

może być krótszy niż 1 dzień. Przyjmuje się, że jednostką rozliczeniową w tym kryterium 

jest jeden dzień. 

Punktacja będzie przyznana na podstawie formularza ofertowego według wzoru: 

Pi(T)= T min / Ti • Max (T) 

Pi(T) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji pojedynczej 

dostawy” 

T min – najkrótszy czas realizacji pojedynczej dostawy spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert 

T i – termin realizacji pojedynczej dostawy oferty „i” 

Max (T) – maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin 

realizacji pojedynczej dostawy” – 10 pkt (waga kryterium – 10%). 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

3) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że złożone oferty uzyskały tą samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tą 

ofertę, której cena będzie niższa. 



Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. 
NIP 6981843266 | REGON 366063617 | KRS 0000652288 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 7 088 500,00 zł 

 
tel. 

e-mail: 
www: 
adres: 

  
65 518 00 37 | 65 527 04 30 
sekretariat@zk-smigiel.pl 
https://zk-smigiel.pl 
ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel 

 

 

19 
 

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. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

XXIII. TRYB OCENY OFERT 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z 

zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

2) 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. 

2. Sposób oceny 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 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p. 

3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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4) Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, a należą do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 

Dz.  U.  z  2019  r. poz.    369,    1571, 1667.), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 zostaną 

wykluczeni, jeżeli nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

XXIV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY 

W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w pkt 8 IDW; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani przez 

Zamawiającego do przedstawienia umowy regulującej współpracę, o której mowa w pkt. 

11.3 IDW. 

3. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 

podatku, 

2) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

3) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

4) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to 

zgodę.  

XXV.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia albo poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 26.1 niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej przysługują: 

a) Wykonawcom, 

b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 

2. Odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wynikającym z 

zapisów art. 182 u.p.z.p., jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania. Szczegółowo kwestie odnoszące się do 

odwołania przedstawione są w art.180- 198 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art. 198a-g u.p.z.p.  

XXVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

XXVII.  PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy 

podwykonawców, o ile są mu znane na etapie składania oferty. 

3. Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których 

zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 

4. Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., w celu 

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

u.p.z.p., 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. 

5. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, 

ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne.  

XXVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Śmiglu sp. 

z o.o.; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Komunalnym 

w Śmiglu sp. z o.o.: adres e-mail: iod@zk-smigiel.pl, tel. 655270430; 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2020 roku na potrzeby Zakładu 

Komunalnego w Śmiglu sp. z o.o.” znak sprawy: ZK/ZP/02/2020 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe 

osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 

wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym 

przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy 
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muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom 

przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. 

kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym 

lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 u.p.z.p.   

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 u.p.z.p., 

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; 

8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) 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; 

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;   

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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

11) 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.  

XXX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty 
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2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 

informacja, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


