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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opocznie zwana dalej „Zamawiającym” 
Adres: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, województwo łódzkie, Polska 
REGON 590028079, NIP 768-000-38-62,  
wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
Śródmieścia XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 
48.618.500,00 zł, 
nr telefonu +48 (44) 754 76 11, nr faksu +48 (44) 789 06 47 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /PgkOpoczno/SkrytkaESP  znajdująca się na 
platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
Adres poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@pgk.opoczno.pl 
Adres strony internetowej: https://pgkopoczno.pl/ 
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: 
https://pgkopoczno.pl/ 
 

2. TRYB I PROCEDURA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA. 
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o 

którym mówią art. 132 -139  ustawy Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 3 ustawy Pzp. 

2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której 
mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia  oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

3. SŁOWNIK 

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 
1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 
2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego 

postępowania, 
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SWZ, 
5) „Zamawiający” –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Opocznie, 
6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 
świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

7) „RODO” - rozporządzenie 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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

8) „miniPortal”– środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji 
elektronicznej między  Zamawiającym i   Wykonawcami  

9) „ePUAP”– elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej  
oferująca  w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację 
Wykonawcy z Zamawiającym. 

10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na 
stronie:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf   
zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem  
z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w 
niniejszym postępowaniu.  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. 
Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla wykonawcy. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę 
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji 
użytkownika i SWZ.  

Uwaga: Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSCE ŚWIADCZENIA. 

1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „Olej napędowy 
i Olej opałowy”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt 
umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 

 
3. Nazwa/y kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09.13.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590),  
09.13.51.00-5 Olej opałowy, wraz z usługą transportu paliwa  
60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.  

 
4. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie paliw, stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, nastąpi do stosownych zbiorników Zamawiającego tj.: 
 - zbiornik kontenerowy (olej napędowy) - ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, 
- zbiornik naziemny dwupłaszczowy z polietylenu (olej napędowy) – Różanna 98 ZUO, 26-

300 Opoczno, woj. łódzkie. 
 - zbiorniki kotłowni (olej opałowy) – ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na okoliczność: 
a) brak podziału zamówienia na części nie wpływa na konkurencję, 
b) ewentualny podział zamówienia na części utrudniałby zarządzanie kontraktem oraz 

mógłby skutkować wzrostem kosztów nabycia oleju opałowego. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 
1) Termin wykonania dostawy przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
2) Umowa zostanie zawarta niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż 10 dni od daty 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i powiadomienia wykonawców 
o wynikach. 

3) Wymagania co do rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.  
Zarówno olej napędowy jak i olej opałowy, składające się na przedmiot zamówienia                    
i dostarczane w ramach umowy zawartej w oparciu o niniejsze postępowanie, 
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objęte będą rękojmią za wady, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, z 
następującymi zastrzeżeniami: 

1) W przypadku dostawy paliwa niespełniającego przypisanych norm i parametrów 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od zawiadomienia, na swój koszt 
dokona wymiany wadliwego oleju na wolny od wad.  

2) Strony ustalają termin sprawdzenia jakości danego paliwa na 21 dni od daty jego 
odbioru w trybie określonym w projekcie umowy. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy,  tj. 
wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 
769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,   o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza                   
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

7) Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również 
wykonawcę z art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 litera b, pkt. 2 litera c,  pkt  3, pkt. 4 , 
pkt. 6  oraz pkt. 8-10 ustawy Pzp, 

8) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust.  1 pkt. 2 litera b oraz c, pkt. 3-4, pkt. 8-10 ustawy 
Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 
nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów. 

10) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w 
pkt 9) są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
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wykonawcę czynności wskazane w pkt 9) nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,  
             do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1   
             ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  
             przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie  
             bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. z 2022, poz. 835), zwana dalej „UOBN”  
6.2.1 Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wyklucza: 

a)   Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  
  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu   
  środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym  w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018r .o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu                                
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba  
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem  
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie  
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym  
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c)  wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu  
 art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach  
  określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo  wpisany  na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę  rozstrzygającej  o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

6.2.2  Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6.2.1. następować będzie na okres trwania ww. 
okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1   
UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

6.2.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na 
podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 2022/576. 

6.2.3.1 będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub 
organem z siedzibą w Rosji; 

6.2.3.2 będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności 
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w 
pkt 6.2.3.1.; 

6.2.3.3 będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w 
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 6.2.3.1 lub 6.2.3.2., w 
tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

6.2.4 Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie: 
1) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, 
2) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, 
     wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 
3) wstępnego oświadczenia składanego wraz z ofertą dotyczącego przesłanek 
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wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str.1) 
oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w 
zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 
31.07.2014, str.1) oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
2) Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, 

na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy. 
 

8. 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 

 
Wymagania ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pani Alina Turlińska – Zapała – w sprawach proceduralnych dotyczących 
postępowania przetargowego. 
Pan Andrzej Zalega – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, 
tel. 44 754 76 11, email: przetargi@pgk.opoczno.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 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 opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów 
składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania 
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 
z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając 
się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady 
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu 
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korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko 
na platformie Windows i wymaga. NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z 
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności 
systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu 
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu  
TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 
z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które 
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji  „Dane poświadczenia” 
jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 
 Mozilla Firefox od wersji 15, 
 Google Chrome od wersji 20. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  Zamawiający dopuszcza 
w szczególności następujące formaty przesyłania danych: pdf, doc, docx, odt. 

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. 

7) Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik 
Nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 
 

Składanie ofert 
8) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 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 zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

9) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
10) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.  
11) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  
12) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

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



 

 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Strona 9 z 28 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować.  

 
Składanie dokumentów innych niż oferty 

13) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż 
ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 8.8) SWZ) 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: 
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal; 
lub 

b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: przetargi@pgk.opoczno.pl 
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany 
w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując 
ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas 
trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski 
przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym 
zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

14) W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 8.13)  lit a) SWZ 
dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki.  

15) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody  
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 
U. z 2020 poz. 2452) oraz 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 poz. 2415). 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.11.2022r. 
2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.1). , Zamawiający  przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.2)  wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.  
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,  w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
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publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. 
Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. 
instrukcji.  

4) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do 

SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona 
wówczas obejmować dane wymagane dla oferty  
w SWZ i załącznikach).  

b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania.  Oświadczenie należy złożyć na formularzu  
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia , sporządzonym zgodnie z wzorem 
standardowego formularza  określonego  w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016) 
zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ.  
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie 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. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki 
cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz  z oświadczenie o którym mowa 
w art. 125 Ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, 

 wykonawca do sporządzenia JEDZ korzysta z elektronicznego narzędzia 
wypełnienia JEDZ – ESPD. Elektroniczne narzędzie  wypełniania JEDZ dostępne 
jest pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/.  JEDZ przygotowany przez 
Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego 
postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ i jest dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ. 
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia eESPS lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. W celu 
wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia 
ESPD, wykonawca: pobiera JEDZ  ze strony Zamawiającego, wypełnia za 
pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ we wszystkich wymaganych polach, 
a następnie przesyła wraz z ofertą Zamawiającemu w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zaleca się zapoznanie z instrukcją wypełniania JEDZ dostępną na stronie 
internetowej: https://www.uzp.gov.pl/ 

c) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str.1) oraz art. 7 ust.1 
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ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zgodnie z treścią 
załącznika nr 9 do SWZ w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 
wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str.1) 
oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zgodnie z treścią 
załącznika nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

e) Zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji  zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli 
dotyczy), o których mowa w pkt 16 SWZ. 

f) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu 
udostępniającego zasoby: 

a. zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu 
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

b. wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit 
a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. 

c. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a, 
zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy.  

h) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (jeżeli dotyczy). 

i) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądzu. 

j) Pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie 10 ppkt 4) lit d) c  i lit e) składa się, pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii 
poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 
1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

k) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 poz. 1233, ze zm.). Zamawiający nie ujawni 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
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składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
l) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 
1233 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku. 

m) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
n) Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
o) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
11. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1) Wykonawca składa  ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Termin składania ofert: 17.08.2022r. godz. 10:00. 
3) Termin otwarcia ofert:  17.08.2022r. godz. 11:00. 
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika. 

5) Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o 
którym mowa w pkt. 11.2) SWZ. 

8) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1) Łączną Cenę oferty stanowi suma iloczynów prognozowanej ilości zamawianych: oleju 
napędowego „standardowego” (260 m3), oleju napędowego „o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych” (16 m3 ) i oleju opałowego (22 m3) oraz 
odpowiadających im cen jednostkowych netto z oferty odpowiednio za 1 m3 oleju 
napędowego „standardowego”, za 1 m3 oleju napędowego „o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych” oraz za 1 m3 oleju opałowego, podanych w 
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formularzu oferty, a ustalonej zgodnie z postanowieniami poniższymi, powiększona o 
obowiązujący podatek VAT. 

 
Cena oferty= ((260 m3  x cena jednostkowa oleju napędowego „standardowego” netto 

za 1m3) + VAT) + ((16 m3  x cena jednostkowa oleju napędowego „o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych” netto za 1m3) + VAT) + ((22 m3  x cena 
jednostkowa oleju opałowego netto za 1m3) + VAT). 

 
2) UWAGA Odrębnie Cenę jednostkową netto za 1 m3 tak dla oleju napędowego 

„standardowego”, oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych” jak i dla oleju opałowego należy ustalić na dzień 21-07-
2022 r, następująco: 

a) ustalić ceny „wyjściowe”, tj. ceny hurtowe netto oleju napędowego „standardowego”, 
oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” i oleju 
opałowego za 1 m3 producentów: ORLEN oraz LOTOS- publikowane na ich stronach 
internetowych- na wskazany dzień (21-07-2022 r.), a następnie obliczyć dla każdego 
z paliw odrębnie ich średnią arytmetyczną (dodać te ceny a uzyskaną sumę podzielić 
przez dwa). 

b) przyjąć za podstawę średnią arytmetyczną za 1 m3 ceny hurtowej netto, obliczonej w 
sposób opisany wyżej w pkt. „a”, 

c) ustalić wysokość (kwotę) stałego upustu udzielanego przez Wykonawcę dla każdego 
z paliw odrębnie w stosunku do średniej arytmetycznej ceny hurtowej netto za 1 m3 
producentów, określonej wyżej. Upust należy ustalić w pełnych złotych (bez 
groszy). 

d) obliczyć z osobna dla oleju napędowego „standardowego” i oleju napędowego 
„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” i oleju opałowego 
cenę jednostkową netto oferty za 1 m3 danego paliwa jako: średnią 
arytmetyczną z cen hurtowych netto producentów pomniejszoną o udzielony 
przez Wykonawcę stały upust kwotowy dla danego paliwa. 

 
3) UWAGA! Zaoferowany upust kwotowy w stosunku do „ceny wyjściowej” 

każdego z paliw składających się na przedmiot zamówienia ma charakter stały i 
obowiązuje przez czas trwania umowy. Zamawiający wnosi o dogłębne i 
rozważne rozpoznanie sprawy przed podjęciem decyzji ofertowej. 

4) Zaoferowana cena jednostkowa netto oferty dla każdego z paliw składających się na 
przedmiot zamówienia (średnia arytmetyczna cen netto producentów po upuście 
Wykonawcy) obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty 
dostawy, podatki, opłaty itd. Zamawiający wnosi o dogłębne i rozważne rozpoznanie 
sprawy przed podjęciem decyzji ofertowej. 

5) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

7) Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
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towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
10) W ofercie wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie   będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

11) W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.                       
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994.84.386), za którą 
podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

12) Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2 do SWZ.  

13) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt , lub ich istotne części składowe będą się wydawać 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia  lub budzą wątpliwości 
zamawiającego  co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia  lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów 
w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

 
13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 
(w %) 

1 Cena brutto całego zamówienia (C) 100 
 

 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

2) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
                                                        Cn 
                                              C =  ---------- x 100 pkt  
                                                         Cb 

  
gdzie, 

C- ilość punktów za kryterium cena, 
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena oferty badanej. 
 
3) Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku  lub z większą 

dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia  nie występuje 
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różnica w ilości przyznanych punktów  wynikająca z małej różnicy zaoferowanych 
cen. 

4) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 
punktów  obliczoną na podstawie wzoru podanego w punkcie wyżej. 

 

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 
współpracę Wykonawców. 

2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3) O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 14.1) Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w rozdziale 21 niniejszej SWZ. 

5) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp. 

6) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 14.5). jeżeli w postępowaniu złożono tylko 
jedną ofertę. 

7) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

 

15. POCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 
2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 
3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy 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.  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 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 
przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

6) Terminy wnoszenia odwołań:  

a) Odwołanie wnosi się w terminie: 
 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
w sposób inny niż określony w lit. a. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów 
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów  
zamówienia na stronie internetowej. 

c) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza  progi unijne. 

d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, albo 
b) opublikował w Dzienniku Unii Europejskiej ogłoszenie  o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia  z wolnej ręki. 

7) Odwołanie zawiera: 

 imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer 
telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię 
i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

 nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej zamawiającego; 

 numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 
obowiązku; 

 numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - 
numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego 
niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 
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właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 
posiadania; 

 określenie przedmiotu zamówienia; 
 wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej; 

 wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

 zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
 żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 
 wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 
okoliczności; 

 podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
 wykaz załączników. 

8) Do odwołania dołącza się: 

 dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
 dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 
 dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - 

sądu zamówień publicznych. 
16. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca 
obowiązany jest złożyć oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w ramach 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)  - załącznik nr 4 do 
SWZ. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany 
jest wykazać posiadanie uprawnień, tj.: koncesji na wykonywania działalności w 
zakresie obrotu (sprzedaży) paliw płynnych- w szczególności oleju 
napędowego/ opałowego oraz zezwolenia lub licencji do wykonywania 
czynności transportu drogowego paliw.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca 
obowiązany jest złożyć oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w ramach 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)  - załącznik nr 4 do 
SWZ 
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4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj: potencjału technicznego 
wykonawcy: 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 
obowiązany jest wykazać dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pojazdami 
specjalistycznymi- autocysterna o pojemności roboczej: 
 jeden (dla dostaw oleju napędowego) minimum 12 m3,  
 drugi (dla dostaw oleju opałowego) minimum 8 m3,   

wyposażone w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania 
obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo 
o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do 
ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). 
Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w 
legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika 
odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do transportu paliwa jak i 
urządzenie pomiarowe winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet 
nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ. 

 

1) Dla potwierdzenia  spełnienia powyższych warunków, przez wykonawców 
składających ofertę wspólną  wystarczy złożenie danego dokumentu przez 
tego(-ch) Wykonawcę(-ów), który(-rzy) spełniają postawiony warunek. 

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na warunkach 
określonych w ustawie. 

3) W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 
celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia, określonych w 
niniejszej SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zobowiązany jest złożyć Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) 
dotyczące tych podmiotów w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby oraz 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k ust. 1 rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str.1) oraz art. 7 ust.1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

17. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
18. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe składa się pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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2) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, obejmują: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 
 art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę aresztu, 
 art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu 
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 
275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, 
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności. 

d) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej  jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

e) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

f) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz oświadczeniu 
wstępnym, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 4) litera „c”  w zakresie podstaw 
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wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, 
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1170), 

 art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, 
za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

 art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, 
 art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, 

za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
 art. 109 ust. 1 pkt 6 oraz 8-10 ustawy. 
  art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, 
str.1) oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. 
poz.835). 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest do złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 18.2). SWZ. 

h) Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy, zobowiązany jest on do przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa  w punktach 18.2)a), 18.2)c) 
– 18.2)f) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

i) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 18.2)a) – 

składa informację  z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym 
mowa w pkt 18.2).a)., 

 zaświadczenia, o którym mowa w pkt 18.2)d),  zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 
18.2)d)., lub odpisu  albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 
mowa w pkt 18.2)e)  – składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

j) Dokument, o którym mowa w pkt 18.2)i), myślnik pierwszy, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, 
o którym mowa w pkt 18.2)i), myślnik drugi,  powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

k) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 18.2)j)., lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się  do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4, art. 109 ust. 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub 
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowy lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy, pkt 18.2)k). stosuje się odpowiednio. 

3) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, obejmują: 

3.3.1) aktualny i ważny dokument koncesji na obrót i transport paliw płynnych-              
w szczególności oleju napędowego/ opałowego, 

3.3.2) aktualny i ważny dokument zezwolenia lub licencji stosownie do przepisów 
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity:              
Dz. U. 2022 r. poz. 180). 

3.3.3) wykazu narzędzi (urządzeń technicznych)- pojazdów specjalistycznych do 
transportu paliwa (autocysterna),  dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  
 

4) 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. 

5) 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. 

6) Zamawiający nie wzywa do  złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.  Poprzez w/w 
dane należy rozumieć wskazane przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach 
załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, nr REGON. 

7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowości i aktualność. 

 
19. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART.69 

1) W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonej w przepisach ustawy, 
zamawiający przewiduje inne niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
następujące sposoby komunikowania się z Wykonawcami: 

a) telefonicznie na wskazane w SWZ numery telefonów Zamawiającego; 
b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 896 
ze zm.); 

 
 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.  
2. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium 

w wysokości: 20.000,00 PLN. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Uwaga:                               
W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy (konto) Zamawiającego, oferta 
zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto 
Zamawiającego do upływy terminu otwarcia ofert. 

3. Wadium może być wnoszone jedynie w formach określonych w art. 97 ust. 7 PZP, tj.: 
1) w pieniądzu- W takim przypadku wadium należy wnieść przelewem na konto 

depozytów Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Opocznie 48 8992 0000 0033 2316 
2000 0010. Uwaga: Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć 
potwierdzenie polecenia przelewu. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty 
potwierdzenie polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem 
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

2) gwarancjach bankowych - zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej                       
i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez Gwaranta kwoty gwarancji, przy 
czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania 
ofertą Wykonawcy. 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, zawierających klauzulę o bezwarunkowej, 
nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez Gwaranta kwoty 
gwarancji, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej 
okresowi związania ofertą Wykonawcy. 

4) poręczeniach udzielanych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.), zawierających klauzulę o 
bezwarunkowej, nieodwołalnej  i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez 
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poręczyciela kwoty poręczanej, przy czym termin ważności poręczeń winien być 
równy co najmniej okresowi związania ofertą Wykonawcy. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby niniejszego 
postępowania powinno być wniesione w oryginale i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – podpisane przez wystawcę dokumentu. Nie dopuszczalne jest 
tym samym przedłożenie wadium Zamawiającemu np. w formie papierowej albo poprzez 
załączenie do oferty odwzorowanego cyfrowo dokumentu pod rygorem odrzucenia oferty. 
 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
powinny być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 
3) kwotę gwarancji/ poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji/ poręczenia, 
5) zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do: „zapłacenia kwoty gwarancyjnej/ 

poręczanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6) zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela), do: „zapłacenia kwoty gwarancji/ 

poręczanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż 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. 

7) gwarancja (poręczenie) winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 
8) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu 

składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub wniósł w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzymywał wadium  nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3. 

8. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 98 ust. 1 - 5 Ustawy. 
9. Zatrzymanie wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności w art. 98 ust 6 Ustawy. 
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21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny oferty.  
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego 

wykonania przed zawarciem umowy. 
 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych 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) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 
Opoczno, ul. Krótka 1, Polska, Bank Spółdzielczy w Opocznie 48 8992 0000 0033 
2316 2000 0010 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – podpisane przez wystawcę 
dokumentu. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji/ poręczenia, dokument taki winien 
zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 
3) kwotę gwarancji/ poręczenia, 
4) termin ważności gwarancji/ poręczenia, 
5) zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do: „zapłacenia kwoty gwarancyjnej/ 

poręczanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał w całości lub w części umowy lub 
wykonał ją  nienależycie” 
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6) gwarancja (poręczenie) winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 
7) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, 

8) Gwarancja/ poręczenie (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) wchodzi 
w życie i zyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony 
tj. Wykonawcę i Zamawiającego, oraz będzie wymagalna w wysokości 2 % ceny 
oferty.  

9)  Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi 
bezzwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie, 
nie później niż z upływem 14 dni od daty doręczenia wezwania. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 263 Pzp. 

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
451 Pzp. 

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, oraz 

2) Zamawiający zwróci pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 
(piętnastu) dni  po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 

22. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy)  tych podwykonawców. 

3) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia o których mowa w art. 60 Ustawy Pzp. 

 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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 
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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”, Zamawiający 
informuje że: 
a) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 
b) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn.:  „Olej napędowy i olej opałowy” prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;   

d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 
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;   

f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą 
podejmowane    w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Wykonawca posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

dotyczących Wykonawcy; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych 

osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia, 

  publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego 
załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO; 

 wykonawcy nie przysługuje: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

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

RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
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Zamawiający 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 lub konkursu. 

3) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą. 

4) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 
Zamawiającego. 

 
24. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający: 
a)  nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych 
b) nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych 
c) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy 
d) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 95 ustawy 
e) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
f) nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
g) nie przewiduje odbycia wizji lokalnej 
h) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 
i) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
j) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 
k) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
l) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 

elektronicznej  
m) nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych. 
 

25. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
Integralną częścią SWZ są załączniki: 
Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 3 –  Wzór Formularza ofertowego 
Załącznik Nr 4 –  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp. 

(JEDZ) 
Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

JEDZ oraz oświadczeniu wstępnym, o który mowa w pkt. 10                 
ppkt. 4) litera „c”   

Załącznik Nr 7 –  wzór wykazu narzędzi- pojazdów specjalistycznych do transportu 
paliwa 

Załącznik nr 8  -         Identyfikator postępowania 
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  Załącznik nr 9 -        Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Załącznik nr 10 -        Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
 
 


