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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

Procedura udzielania zamówienia dla dostaw o wartości nie przekraczającej wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 431 000 euro na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 PZP 

w związku z art. 362 - 394 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Aleja Jana Pawła II 45 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim 

KRS: 0000813230, NIP: 6612378862, REGON 384849031 

Rachunek bankowy o numerze 48 8507 0004 2001 0006 8198 0001, prowadzony przez 

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim 

2. Numer telefonu: 41 2635066 

3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzkostrowiec.pl  

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 

http://mzkostrowiec.pl/dla-biznesu/przetargi/ 

5. Zamawiający posiada zezwolenie nr 12/2019 na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego udzielone na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym. 

6. Zamawiający nie prowadzi i nie przewiduje obrotu paliwami za zagranicą. 

7. Tryb udzielenia zamówienia: niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej PZP. Szacunkowa wartość niniejszego 

zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

reprezentowana przez Prezesa Zarządu 

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

3) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4) „Ustawa” lub „PZP” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SWZ oraz załącznikach do SWZ.  

6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji. 

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie żąda, nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

13. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  

http://mzkostrowiec.pl/dla-biznesu/przetargi/
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14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

15. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

16. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, 

o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. 

18. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 

19. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

20. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

21. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

22. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

23. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem 

CPV: 09134100-8 na potrzeby własne Zamawiającego w ilości około 30 000 dm3 miesięcznie. 

Olej napędowy jest przeznaczony do napędu wysokoprężnych silników spalinowych 

w autobusach komunikacji miejskiej i pojazdach taboru gospodarczego Zamawiającego. 

Zapotrzebowanie Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu maksymalnie o 10%. 

2. Oferowany olej napędowy powinien spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa 

do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), przy czym wymagania 

zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. 

Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe 

zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. zm.). 

3. Zamawiający wymaga dostaw oleju napędowego, którego skład będzie przystosowany do 

zewnętrznych warunków atmosferycznych, tj.:  

1) od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września - olej napędowy gatunek B - letni, 

2) od dnia 16 listopada do końca lutego - olej napędowy gatunek F - zimowy, 

3) od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do 15 listopada - olej 

napędowy gatunek D -przejściowy. 

4. Dostawę paliw do zbiorników Zamawiającego wykonuje Wykonawca własnym lub wynajętym 

środkiem transportu. 

 

 

III. WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy oleju napędowego będą realizowane od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6:00 do 14:00, do zbiornika poziemnego 
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o pojemności nominalnej 25 000 dm³, znajdującego się na terenie bazy transportowej 

Zamawiającego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

2. Przy każdej dostawie zawory nalewowe oraz spustowe cysterny muszą być zaplombowane, 

a numery plomb wpisane w dokumencie dostawy. Otwarcie plomb może nastąpić wyłącznie 

w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy lub w uzasadnionych przypadkach 

po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. 

3. Odbiór paliwa dostarczanego do Zamawiającego będzie odbywał się na podstawie 

zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, tj. systemu kontrolno-pomiarowego 

zamontowanego w budynku stacji paliw. Sposób rozładunku – grawitacyjny. Zamawiający 

spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 

r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego 

zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 373 t.j.). 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Aleja Jana Pawła II 45 – 

obiekty stacji paliw Zamawiającego. 

3. Płatność za każdą dostawę nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i posiada koncesję na prowadzenie 

działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),  

2) spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej i wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy dostawy, 

których przedmiotem był olej napędowy, każda w ilości nie mniejszej niż 200 000 litrów, dla 

różnych odbiorców. 

 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.  

1) Z zastrzeżeniem pkt 2, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę 

w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.  

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz 

w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa 

w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 

Pzp.  
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2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. - z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wyklucza także Wykonawcę:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);  

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 

4 Pzp);  

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

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp);  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 

pkt 7 Pzp);  

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp);  

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp). 

 

 

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 6 

oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 

5. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty. 
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VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW 

TRZECICH 

1. Wykonawca może polegać w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zdolnościach technicznych lub zawodowych (rozdział 5) innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2. Zobowiązanie podmiotu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

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

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

1) oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw 

do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

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

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać 

umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 
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załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania.  

4. Oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie wstępne 

zobowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 

odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 

Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 

poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. 

8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości 

przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia łącznie lub każdego z osobna.  

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

 

 

X. DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE), JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Lp. Nazwa wymaganego dokumentu Uwagi 

A. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. 

Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP o nie podleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 

do SWZ1 

Dokument ten stanowić 

będzie załącznik nr 1  

do oferty 

2. 
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ – jeśli dotyczy 

Dokument ten stanowić 

będzie załącznik nr 2  

do oferty 

 
1 Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający 
zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy  
z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków. 
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3. 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP -Załącznik nr 5 

do SWZ – jeśli dotyczy 

Dokument ten stanowić 

będzie załącznik nr 3  

do oferty 

4. 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 7 do SWZ2 

Dokument ten będzie 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

5. 

Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Urząd Regulacji 

Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.) 

Dokument ten będzie 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

6. 

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

wielkości, przedmiotu, terminu wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - Załącznik nr 6 do SWZ 

Dokument ten będzie 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

7. 

Dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych. 

Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 

Dokument ten będzie 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

8. 

Informacja, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – PZP oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycząca orzeczenia 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego 

Dokument ten może być 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

9. 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem 

Dokument ten może być 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

10. 

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia 

Dokument ten może być 

wymagany od 

Wykonawcy, którego 

oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza 

 
2 Oświadczenie aktualizacyjne, o którym mowa w pkt 4 tabeli, oprócz Wykonawcy, którego oferta zostanie 
oceniona najwyżej, składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, 
wykazuje spełnianie tych warunków.  



Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Nazwa nadana zamówieniu: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem CPV: 09134100-8”  

Oznaczenie sprawy: ZP.1.2022 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

str. 9 

 

 

B. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. 

Oświadczenie o spełnieniu przez oleje napędowe wymagań normy określonej 

w PN-EN 590 i aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

wymagań jakościowych dla olejów napędowych – na Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ 

Oświadczenie zawarte  

w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 

do SWZ 

C. INNE DOKUMENTY (jeśli dotyczą) 

1. 
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 

2. 
W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców 

 

Ad. A. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie na podst. art. 274 ust. 1 ustawy PZP - 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 

dzień ich złożenia. Wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi Wykonawca składa 

oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy 

z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonywana 

w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda 

Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody: 

spełnia/ nie spełnia. 

3. Zamawiający - na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę jeżeli: - nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy -odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający - na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy PZP, może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych 

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 57 ustawy PZP. 

6. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów 

selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia.  
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8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 

przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia 

o zamówieniu. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415) składa się w formie elektronicznej 

w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 PZP.  

11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

− może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

− podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

14. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

15. Oferta Wykonawcy, który - nie spełni wszystkich warunków udziału w postępowaniu 

określonych w SWZ lub podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złożył w przewidzianym 

terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów- zostanie odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 

 

Ad. B. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu przez oleje napędowe wymagań 

normy określonej w PN-EN 590 i aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

wymagań jakościowych dla olejów napędowych – oświadczenie w treści Formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
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Oferowany olej napędowy powinien spełniać wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 „Paliwa do 

pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), przy czym wymagania 

zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. 

Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe 

zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. zm.). 

2. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiotowy środek dowodowy nie został złożony 

wraz z ofertą lub został złożony lecz jest niekompletny, wezwie na podstawie art. 107 ust. 2 

ustawy Pzp do jego złożenia lub uzupełnienia o brakującą (niezłożoną) część.  

3. Powyższe nie będzie mieć zastosowania w przypadku wystąpienia okoliczności określonych 

w art. 107 ust. 3 ustawy Pzp to jest: jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XI. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY 

1. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), 

składa się w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób 

określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) – zwanego dalej, 

w niniejszym rozdziale, jako „rozporządzenie”.  

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

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

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

PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 

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

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  

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

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), wykonawca, w celu utrzymania 

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

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument.  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 

w przypadku podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, 

oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału.  

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się podpisem elektronicznym.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
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13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku podpisem elektronicznym.  

16. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji danych: .zip, .tar, .gz, (.gzip) i .7z).  

17. Dokumenty złożone w takich plikach jak .rar .gif .bmp .numbrs .pages. zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie.  

18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu 

czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.  

21. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

22. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

24. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików.  

25. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

26. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać 

łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  
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4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

INFORMACJE OGÓLNE:  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

 

ZŁOŻENIE OFERTY:  

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

2. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 

systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć 

ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta 

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

do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty.  
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4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w szczególności w formacie danych doc, .docx, .pdf i podpisana, pod rygorem nieważności, 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.  

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

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

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

wycofać złożonej oferty.  

 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt „ZŁOŻENIE OFERTY”), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy numerem ogłoszenia (BZP).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: sekretariat@mzkostrowiec.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email sekretariat@mzkostrowiec.pl. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

mailto:sekretariat@mzkostrowiec.pl
mailto:sekretariat@mzkostrowiec.pl


Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Nazwa nadana zamówieniu: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego kodem CPV: 09134100-8”  

Oznaczenie sprawy: ZP.1.2022 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

str. 16 

 

6. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem. 

 

 

XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 

ustawy PZP. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

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

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona, bez ujawniania źródła zapytania 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużania terminu składania 

ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

8. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, 

o czym informuje Wykonawców przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

 

 

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: 

Kamil Stelmasik, e-mail: kstelmasik@mzkostrowiec.pl, tel. 41 2635066 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 

w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy 

złotych).  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu 

związania ofertą.  

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) gwarancjach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

w banku Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim 48 8507 0004 2001 0006 8198 0001 

z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywna dostawa 

oleju napędowego ZP.1.2022. 

3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.  

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci 

elektronicznej tj. opatrzonej podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego 

wystawienia (gwaranta/poręczyciela). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres 

związania z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14 PZP.  

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

Przedmiotu Zamówienia, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia,  

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 

określonych w art. 98 ust 6 PZP. 

5) zapisy odnośnie czasu jej trwania,  

6) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia,  

7) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą.  

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
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3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.  

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7 powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

12. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 marca 

2022 r.  

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się 
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jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust. 2 PZP).  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. Oferta wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą 

podlega odrzuceniu.  

5. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy.  

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – MIEJSKI 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) i udostępnionego 

również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

4. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją podpisem elektronicznym, szyfruje 

ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych 

na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej 

w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana podpisem elektronicznym 

przez osobę/ osoby uprawnioną/ uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.  

6. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.  

7. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje podpisem elektronicznym 

bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego.  

8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy.  

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.  

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum.  

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne 

z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  

13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność 

z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 

o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

15. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:  

1) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – załącznik nr 1 do SWZ  

2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 

3 do SWZ. Oświadczenie to w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wielu 

Wykonawców składa każdy z nich; 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby załącznik nr 4 do SWZ albo inny 

dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, 

jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z oświadczeniem tego podmiotu 
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o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku 

do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia. (o ile dotyczy); 

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (o ile dotyczy);  

5) Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie 

niepieniężnej);  

6) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy;  

7) Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 

Wykonawca zastrzega takie informacje); 

16. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY  

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

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

dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – MIEJSKI ZAKŁAD 

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) i udostępnionych również 

na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu.  

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

wycofać złożonej oferty. 

 

 

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

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

dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) i udostępnionego również na miniPortalu.  

 

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl/.  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 1000.  

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 1100.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  
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5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w termonie określonym w pkt 4, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje dotyczące: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsca 

prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte oraz cen zawartych w ofertach. 

 

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

3. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 

i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

4. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do 

Wykonawcy.  

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

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

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

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza. 
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XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Wartość brutto (W) 100% 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 100.  

Wagę kryterium obliczać należy ze wzoru:  

 

W = (W min/W oferty) x 100, gdzie: 

 

W – wartość punktowa badanej oferty w kryterium Wartość brutto,  

W min – najniższa Wartość brutto ze złożonych ofert,  

W oferty – Wartość brutto badanej oferty. 

 

1. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta z maksymalną liczbą punktów 

i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) 

uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

3. Cena paliwa wskazana w ofercie musi być odniesiona do temperatury referencyjnej 15oC 

i obowiązywać dwa dni przed terminem składania ofert, tj. 9 lutego 2022 r. 

4. Cenę jednostkową należy skalkulować w oparciu o cenę hurtową z dn. 9 lutego 2022 r. 

producenta PKN ORLEN SA, ogłaszaną na stronie internetowej: http:// www.orlen.pl. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do 

złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, 

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

ofertach. 

6. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

7. W trakcie trwania umowy rozliczenia za dostawę paliwa następować będą wg cen bieżących 

ustalanych jako cena producenta w dniu dostawy pomniejszona o stały upust Wykonawcy 

(wskaźnik zmiany ceny) + VAT. 

8. Kwota upustu (wskaźnika zmiany ceny) pozostanie na stałym, zdeklarowanym w ofercie 

Wykonawcy poziomie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 

 

XXI. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT 

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 

pkt. 5 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

http://www.orlen.pl/
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2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 

w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3. W przypadku gdy cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia 

ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Oferta Wykonawcy który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone 

wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

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

 

XXII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zamieści również w/w informacje na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
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4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SWZ w terminie nie krótszym niż termin określony 

w art. 308 ust. 2 lub 3 ustawy PZP, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

XXIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. 

przedłożyć umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem);  

2. Niedopełnienie wskazanych w pkt 1. formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 

do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy 

warunków ich wprowadzenia. 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

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

PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

obowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  
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6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej.  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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.  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 „Rozporządzenie”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu 

Świętokrzyskim(27-400), ul. Aleja Jana Pawła II 45, tel. 41 2635066.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: informatyka@mzkostrowiec.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 

11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku 

z przepisami PZP.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.  

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

− w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 

służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;  

− na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.  

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane 

w drodze żądania skierowanego do Administratora.  

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.  

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 

o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 
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XXVI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy - do wypełnienia 

2. Załącznik nr 2 do SWZ Wzór umowy 

3. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP - do wypełnienia 

4. Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia - do wypełnienia (jeśli dotyczy) 

5. Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z art. 117 ust. 4 PZP - do wypełnienia (jeśli dotyczy) 

6. Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz dostaw - do wypełnienia 

7. Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu wstępnym z art. 125 ust. 1 ustawy PZP -  

do wypełnienia 

8. Załącznik nr 8 do SWZ Identyfikator postępowania w systemie miniPortal 

 

 


