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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ" 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 10, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 221 000 euro 

Nazwa zamówienia:  

„Dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. w roku 2020” 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 3/ZP/ON/2019  

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:  

- W Biuletynie Zamówień Publicznych 

- Na stronie internetowej Zamawiającego www.kraseko@wp.pl 

- Na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody  

na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym. 

NAZWA 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

ADRES SIEDZIBY Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna 

TELEFON 82 577 29 73 

FAKS 82 577 29 74 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.kraseko.pl 

POCZTA ELEKTRONICZNA kras-eko@wp.pl 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Robert Poniedziałek - Prezes Zarządu 

NR KRS 0000041616 

NR REGON 110608386 

NR NIP 564-16-29-208 

1. Biuro Zamawiającego - Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” 
Spółka z o.o. w Wincentowie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania 
były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może 
wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych 
terminów z winy wnoszącego. 
3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  

i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1  

w zw. z art. 39, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych 

do ustawy Pzp - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwaną dalej 

„SIWZ”.  

2. Do udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 

dostaw zgodnie z art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).  

3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartości kwoty 221 000 euro.  

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego 

www.kraseko.pl  

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna  

w okresie 12 miesięcy (rok 2020).  
1) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać aktualne wymagania 

jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).  

2) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać wymagania 

stosownych aktualnych na dzień składania ofert norm:  

- dla oleju napędowego - PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe. 

Wymagania i metody badań.”  

3) Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV- 09100000-0 paliwa  

CPV- 09134100-8 olej napędowy.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
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1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego do siedziby Zamawiającego. 

Zapotrzebowanie w ilości do 60 000 litrów. 

2) Podane powyżej ilości dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo w okresie 12 

miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych 

w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów 

podanych w ofercie. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy 

w stosunku do deklarowanego szacunkowego zapotrzebowania na paliwo w roku 2020, Wykonawca 

nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego. Zamawiający deklaruje zakup co najmniej 

80 % szacunkowej ilości paliw.  

3) Dostawy oleju napędowego na bazę zamawiającego odbywać się będą bezgotówkowo  
i każdorazowo na koszt Wykonawcy w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego (każdorazowa 
dostawa w ilości do 2500 litrów) poprzez zamówienie telefoniczne, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 
zapotrzebowania, dokumentowane dowodem wydania wz. Dowód wydania produktu musi zawierać 
datę, miejsce, ilość paliwa, cenę jednego litra paliwa bez upustu i upust, wartość zakupionego paliwa 
oraz podpis osoby wystawiającej i odbierającej wz.  
4) Rozliczenie zakupu paliwa następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr paliwa uwidocznioną  
w dowodzie wydania wz z uwzględnieniem rabatu. Rozliczenie transakcji odbywać się będzie poprzez 
wystawienie faktur VAT z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni, od dnia dostarczenia faktury 
Zamawiającemu.  
5) Oferowana przez Wykonawcę cena paliwa obowiązuje na dzień złożenia oferty, dopuszcza się 
zmianę cen paliwa tylko w zakresie zmian cen produktu u producenta. 

3.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie 

zamówienia w okresie trwania umowy.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.1. i 3.2. niniejszej SIWZ.  

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.  

4) Za szkody wynikłe z dostawy paliwa złej jakości tj. nie odpowiadającej normom określonym  

w punkcie 3.1., odpowiada Wykonawca, łącznie z ponoszeniem kosztów za te szkody.  

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego przez 

okres:  

- rozpoczęcie dostaw paliwa z dniem – 01.01.2020 r.,  

- zakończenie dostaw paliwa z dniem - 31.12.2020 r.  

lub do wyczerpania zamówionej ilości lub kwoty wynagrodzenia, w zależności co nastąpi wcześniej.  

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
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a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,  

b) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 

pkt. 1 i 8 Pzp.  

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.  

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

w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, 

że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo energetyczne z dnia z 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. 

zm.). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać 

z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi 

wynikać z załączonych do oferty dokumentów.  

Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w Rozdziale 5 pkt. 5.2. ppkt. 5.2.1. lit. a) SIWZ 

spełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).  

5.2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

5.3. Poleganie na potencjale innych podmiotów: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.2. ppkt. 5.2.1. lit. a) niniejszej SIWZ nie może polegać na 

kompetencjach lub uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności 
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gospodarczej podlegającej reglamentacji [koncesja, zezwolenie, licencja] i musi wykazać osobiście 

spełnienie tego warunku.  

5.4. Podstawy wykluczenia - Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza Wykonawcę, wobec którego zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

12)-23) ustawy Pzp.  

5.5. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) 

ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia tj.:  

- zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (teks jednolity Dz. U.  

z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.). 

5.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

ustawy Pzp lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony 

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 

dowody przedstawione. 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia.  

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym 

mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.2. ppkt. 5.2.1. lit. a) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy aktualną 

koncesję w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem wydanej na podstawie art. 32 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia z 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

755 z późn. zm.).  

6.2 Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp; 
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2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ ppkt. 1-2 - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 

6.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

6.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt. 6.2. ppkt. 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje 

się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5. SIWZ zdanie pierwsze 

stosuje się.  

6.9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
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środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu.  

6.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp.  

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego.  

Zamawiający nie żąda złożenia wraz ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy 

odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.  

Rozdział 8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.  

8.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale 5, pkt 5.2., ppkt 5.2.1. lit. 

a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać 

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.  

8.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

8.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

8.5. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert [art. 86 ust. 

5 ustawy Pzp] Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

8.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy  

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ) rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, które 

stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 

(tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ) rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o Ile są one aktualne.  

8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów.  

8.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

8.11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1  SIWZ składane są w oryginale. Oświadczenia i dokumenty 

wskazane w pkt 6.1 rozdziału 6 SIWZ składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
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8.12. 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, które każdego z nich dotyczą.  

8.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 

osoby podpisującej.  

8.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości.  

8.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

8.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego 

oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

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

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami.  

9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie  

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
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listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu – 82 577 29 74 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

(e-mail: kras-eko@wp.pl ), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).  

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

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo 

takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu 

prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wysłaniu  

e-maila i braku informacji o odrzuceniu e-maila.  

9.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Jelonek. 

9.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

9.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302 

Siennica Nadolna 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kras-eko@wp.pl 

9.7. Zamawiający sugeruje przekazywanie ewentualnych pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 

również drogą elektroniczna (na adres kras-eko@wp.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

udzielania wyjaśnień.  

9.8. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium.  

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).  

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

10.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 

45 ust. 6 ustawy Pzp:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 

z późn. zm.).  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:  

10.4.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie,  

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.  

10.4.2. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, 

co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

W przypadkach o których mowa w pkt 10.4.1. i 10.4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  

z odsetkami.  

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13 8200 0008 2001 0009 1079 0001  

w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie z dopiskiem – wadium w przetargu na dostawę oleju 

napędowego w roku 2020, 3/ZP/ON/2019.  

10.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z oferta.  

10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli 

wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed 

upływem terminu składania ofert).  

10.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 

ust. 6 pkt. 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą.  

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

10.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Pzp  

i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  
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10.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że 

wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w przetargu na dostawę oleju napędowego w roku 2020, 3/ZP/ON/2019.  

10.12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

Rozdział 11. Termin związania ofertą.  

11.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

11.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11.3. 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 11.2., nie powoduje utraty wadium.  

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.  

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

12.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa.  
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12.7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty 

należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę  

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej 

treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki  

i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

12.11. Zaleca się, aby Wykonawca spiął trwale ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.12.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

12.13.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

„Oferta na dostawę (zakup) oleju napędowego w 2020 r.” Numer zamówienia: 3/ZP/ON/2019.  

Nie otwierać przed dniem 18.12.2019 r., godz. 11:30.”  

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:  

„Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na dostawę (zakup) oleju 

napędowego w 2020 r.” Numer zamówienia: 3/ZP/ON/2019. Nie otwierać przed dniem 18.12.2019 r., 

godz. 11:30”  

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 

oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

12.16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:  

„Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na dostawę (zakup) oleju 

napędowego w 2020 r.” Numer zamówienia: 3/ZP/ON/2019. Nie otwierać przed dniem 18.12.2019 r., 

godz. 11:30”. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.  

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

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 



3/ZP/ON/2019 

 

 

MIĘDZYGMINNE  SKŁADOWISKO  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  „KRAS–EKO”  Spółka z o.o.   
Wincentów,  22-302 Siennica Nadolna  Tel. 82 577 29 73  Fax. 82 577 29 74  E-mail: kras-eko@wp.pl   www.kraseko.pl 

– 14 z 19 – 

 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,  

a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w jego ofercie.  

12.18. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

13.1.Miejsce i termin składania ofert:  

- miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Międzygminnym Składowisku Odpadów 

Komunalnych w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, pokój nr 1 /I piętro/, 

- termin składania ofert: do dnia 18.12.2019 r., do godz. 11:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

- miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego w Międzygminnym Składowisku Odpadów 

Komunalnych w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, parter, pokój konferencyjny, 

- termin otwarcia ofert: w dniu 18.12.2019 r. o godz. 11:30.  

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie 

złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.  

13.4. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 

będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.  

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie.  
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Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny.  

14.1. Cena oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne 

do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty itp. tak aby zapewnić realizację przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.  

14.2. Cena oferty to wartość brutto realizacji całości zamówienia – 60 000 litrów oleju napędowego. 

14.3. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę za wykonanie pełnego zakresu zamówienia, 

podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), 

przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01.  

1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym – załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

2) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat, podatków oraz zaproponowany upust, niezmienny przez cały okres trwania zawartej 

umowy. Podany w ofercie rabat będzie stały w całym okresie trwania umowy. 

3) Cenę oferty stanowi łączna cena brutto wykonania zamówienia. Zestawienie obliczenia ceny dla 

oleju napędowego z Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. 

4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

5) W trakcie realizacji umowy, przy rozliczeniu zakupu paliwa, pod uwagę brana będzie cena 1 litra 

oleju napędowego z dnia zakupu, z uwzględnieniem zaoferowanego stałego w całym okresie 

obowiązywania umowy rabatu oraz ilości pobranego paliwa.  

14.4. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od 

towarów i usług - VAT. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zamieszcza takie oświadczenie w ofercie  

a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14.5. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  

14.6. Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.  

14.7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

15.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął dwa kryteria oceny ofert:  

a) Cena (oferowana cena netto za 1 litr paliwa bez uwzględnienia rabatu) – waga kryterium – 

60%, 

b) Rabat (oferowany rabat netto za 1 litr paliwa) – waga kryterium – 40%. 

15.1.1. Kryterium cena: 

C = cena najniższa netto (tj. cena jednostkowa zł/litr) x 60 pkt/cena danego wykonawcy 
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C - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena. 

15.1.2.Kryterium – rabat 

Punkty w kryterium „rabat„ naliczone będą wg wzoru: 

R = najwyższy zaproponowany rabat netto x 40 pkt/rabat danego wykonawcy. 

R - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium rabat. 

15.1.3.Obliczenie całkowitej ilości punktów. 

Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona przez 

jego wagę zgodnie z poniższym wzorem: 

K = C + R 

C - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy kryterium cena, 

R- ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium rabat, 

K – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie. 

Rozdział 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1.W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

16.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 

ustawy.  

16.3. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.  

16.4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy.  

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Rozdział 18. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy  

18.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia:  
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1) zmiana terminu dostawy spowodowana siłą wyższą w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;  

2) zmiana terminu dostawy będąca wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków 

towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania 

organów administracji publicznej.  

18.2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 2 termin 

dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

18.3.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub ustaw Pzp stanowią inaczej. Zmiana umowy na wniosek 

Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.  

18.4.Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy w przypadku 

zmiany brzmienia firmy lub jej przekształcenia.  

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcom w przedmiotowym postepowaniu przysługują środki ochrony prawnej zgodnie  

z zapisami Działu VI. Środki ochrony prawnej, przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843).  

Rozdział 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.  

Rozdział 21. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

Rozdział 22. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

22.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

22.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

22.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej ani ustanowienie 

dynamicznego systemu zakupów.  

22.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.  

22.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego.  

22.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

Rozdział 23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  

23.1. 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 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Składowisko Odpadów 

Komunalnych Spółka z o.o. w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „Dostawa (zakup) oleju napędowego do 

siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wincentowie, 22-302 Siennica 

Nadolna, w roku 2020” Znak 3/ZP/ON/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

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

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

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7) posiada Pani/Pan:  

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  

− 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 uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8) nie przysługuje Pani/Panu:  

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Rozdział 24. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej integralną treść:  

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.  

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.  

       

 

 ZATWIERDZIŁ:  

 

       Prezes Zarządu – Robert Poniedziałek  


