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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o.  
Mszanowo ul. Parkowa 2  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
NIP 8771467846  REGON : 280528623  
tel. 56 47 424 47  
Strona internetowa: www.zuk-mszanowo.pl 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami 
wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1.1.  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), 

1.2.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w 
związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV) 
09134100-8 – Olej napędowy  
 
Rodzaj zamówienia: dostawy 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw 

w Mszanowie oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
2. Olej napędowy musi spełniać parametry opisane Polską Normą PN-EN 590, 

z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od 
warunków atmosferycznych. 



3. Szacunkowe – przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy szacuje się na 
poziomie 50 tys. l/rok. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia może ulec zmianie, ze względu na 
bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego. 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości oleju napędowego, 
określonej powyżej, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu. 

4. Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek, należy więc w składanej ofercie uwzględnić 
wszystkie występujące w trakcie realizacji dostawy koszty w tym m.in. koszt transportu, 
rozładunku, itp.  

5. Dostawa oleju odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne:  
 w ilościach określonych w zgłoszeniu wraz z dołączonym do każdej dostawy 

świadectwem jakości potwierdzającym, że dostarczony olej napędowy spełnia 
parametry określone w pkt. 2; dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie 
pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez Zamawiającego lub 
upoważnionego przez Zamawiającego pracownika, 

 na koszt i środkami transportu Wykonawcy.  
 Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na własny koszt w terminie do 48 godzin od 

chwili złożenia zamówienia. 
6. Wykonawca winien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za 

pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną 
w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową 
przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju 
napędowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 grudnia 2007 r. w 
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i 
dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań 
i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 142). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo 
legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.  

7. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie 
minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego. 
Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

9. Postanowienia dot. Podwykonawców: 
a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom oraz do podania firm podwykonawców. 
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 



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. 
c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 

ustawy PZP. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
5.1 nie podlegają wykluczeniu; 
5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
5.1.1.Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23.: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 
2 ) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495)  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny; 
c) skarbowe; 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769); 
3) Wykonawcę, 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. 2); 
4) Wykonawcę, 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 dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 



5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowolnych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2020 r. poz. 358); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
5.1.2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 

 
5.2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 
5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
5.2.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
 



Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na 
podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: 

a) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres 
realizowania zamówienia. 

 
5.2.2.1.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na  
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie 
dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: 

I. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 100 000,00 zł. 

 
5.2.3.1.Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na 
podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów:                                    
 
a) wykaz dostaw 
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać co najmniej 
dwie wykonane dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej  
50 000,00 zł  brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych (załącznik nr 4 do SIWZ). 
 
5.3. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby: 
5.3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
5.3.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
5.3.3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 



zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
5.3.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. 
5.2. niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
5.3.5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
5.3.6.Wykonowca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty,  
o których mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ, w odniesieniu do pomiotów na zdolnościach lub sytuacji 
których polega. 
5.4.Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 
dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
5.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 
5.2 SIWZ wspólnie. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia, określone w pkt. 6.2.1. SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ nr 2, 3 i 5, składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
6.1.Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
Wraz z ofertą (formularzem ofertowym –zał. nr 1 do SIWZ) wykonawca winien złożyć: 
a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu –załącznik nr 2; 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy; 
d) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeżeli 
dotyczy. 
 
6.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy 
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na późniejsze wezwanie złoży 
następujące dokumenty: 
6.2.1. Odpis 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 Ustawy. 



6.2.2. aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres realizowania 
zamówienia. 
6.2.3. wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o 
łącznej wartości co najmniej 50 000,00zł  brutto każda wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych (zał. nr 4 do SIWZ). 
6.2.4.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00zł. 
 
Zgodnie z art. 25a Ustawy do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wg załącznika nr 2 i 3 
do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający informuje, że skorzysta z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 
W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny 
ofert, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny 
podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia 
dokumentów w trybie art. 26 ustawy Pzp. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami 
określonymi w  art. 24aa ma zastosowanie art. 26 ust. 3ustawy Pzp. 
 
6.3.Inne dokumenty 
Każdy Wykonawca, który złoży ofertę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 5). 
Dopuszczalne jest złożenie tego oświadczenia już na etapie składania ofert jeśli wykonawca 
nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
6.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, 
określone w pkt. 6.2. SIWZ. 
 



6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
 
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 wyżej, 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 organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 
 
6.6. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji, złożone przez wykonawcę, muszą być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (na każdej stronie kopii).  
Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści 
wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale. 
Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń               
w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie 
identyfikujący osobę lub osoby poświadczające. Poświadczenie dokumentu musi nastąpić z 
użyciem formuły „za zgodność z oryginałem" lub równoważnej. 
6.7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 
6.8.Formularz oferty, oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 
6.9. W przypadku Wykonawcy samodzielnie składającego ofertę, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców oraz w przypadku podmiotów, na 
których zdolności lub sytuacji polega wykonawca kopie dokumentów dotyczących każdego z 
tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
6.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH 
OKREŚLONYCH W art. 10 c –10 e USTAWY Pzp, PRZEWIDUJE INNY 
SPOSÓB POROZUMIEWANIASIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONWACAMI 

 
7.1.Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną                               
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 
za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).  



Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa, 
Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie. 
 
7.2. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. 
w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:00 do 15:00 – zostanie potraktowana tak, jakby przyszła 
w dniu następnym. 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 
Mirosław Siwek, e-mail: zuk@zuk-mszanow.pl. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.    
Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 
Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania 
Zamawiającego zostanie uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy Zamawiającego. 
 
7.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. 
 
7.5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej.  
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
7.6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
7.7.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy. 
7.8.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  
 
 
 



IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1.Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. 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. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1. Sposób przygotowania oferty 
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, 
w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 
Oferta musi zostać złożona zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.           
W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać elementy i 
opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ. 
2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 
3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 
4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Wykonawca wydzieli z oferty 
dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r., poz. 1913 z 
późn.zm.) oraz złoży wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność 
ochrony informacji zastrzeżonych jako "tajemnica przedsiębiorstwa" i jaką wartość 
gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla 
innych podmiotów. 
Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z 
dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób:  

 
Nadawca:  
Nazwa i adres Wykonawcy 
 (pieczęć). 
                                                              Adresat:  
                                                              Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 
                                                              Mszanowo ul. Parkowa 2  
                                                              13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
 

Oferta w postępowaniu na: 



„Dostawę oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2021 r.” 
Nr sprawy ZUK.182.2020 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 
10.2. Sposób podpisania oferty 
1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela (i) 
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: 
a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 
c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z 
prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, 
e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 
występujących wspólnie. 
Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt. d) i e), Wykonawca 
musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być 
podpisane przez osoby wymienione w ppkt. a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić 
w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
 
2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z 
treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi 
jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż 
pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik 
jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować korespondencję. 
3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą 
(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
 
10.3.Treść oferty 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5) Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 
 
10.4.Zmiany w ofercie i wycofanie oferty 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. 
2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez 
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 
oferty. Oferty wycofane nie będą otwierane. 
3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź o wycofaniu oferty musi być złożone 
według takich samych zasad i wymagań jak dla składania ofert, tj. przygotowane, podpisane i 
oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji, a opakowanie musi być 



dodatkowo oznaczone jako zmiana bądź wycofanie oferty. Wycofanie może nastąpić wyłącznie 
w formie pisemnej. Wycofać ofertę może tylko osoba lub osoby upoważnione do jej złożenia 
lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub przesłać na adres 
Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo 
ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie do dnia 11 grudnia 2020 r., do godziny 
10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 10 SIWZ. 
11.2.Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i 

godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 
stempla pocztowego (nadania). 

11.3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. 
11.4.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych                          
w ustawie. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego. 
11.5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 11.12.2020 roku, 
o godz. 10:10, w pokoju nr 3.  
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po przekazaniu w/w informacji, w 
kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego, koperty oznaczone „WYCOFANE” 
zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
11.8.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 
upzp. 
11.9.Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Zamawiający 
nie zwłocznie przekaże informacje, które zostały ogłoszone przed i podczas otwarcia ofert. 
11.10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zuk-
mszanowno.pl 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. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) W ofercie należy podać cenę oferty netto i brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  
2) Cenę jednostkową producenta netto należy obliczyć na podstawie cen producenta oleju 

napędowego z dnia 03.12.2020 r. (Jeżeli cena nie została w tym dniu ogłoszona to 
należy przyjąć pierwszą ogłoszoną cenę z dnia poprzedzającego datę 03.12.2020 r. 
Ponadto do oferty należy dołączyć komunikat cenowy producenta oferowanego oleju 
określający cenę oleju obowiązującą na dzień 03.12.2020 r. lub jeżeli cena nie została 
w tym dniu ogłoszona to z dnia poprzedzającego datę 03.12.2020 r. 

3) Na całkowitą cenę wykonania zamówienia składa się:  
1) cena netto 1 litr oleju napędowego opublikowana na stronie internetowej producenta 

oferowanego oleju napędowego obowiązująca w dniu 03 grudnia 2020 r.  
2) stały upust w zł za 1 litr oleju napędowego;   



3) cena netto 1 litr oleju napędowego (z upustem);  
4) + podatek od towarów i usług VAT;  
5) = cena brutto za 1 litr oleju napędowego * szacunkowa ilość zamówienia w litrach. 

4) Cena oleju zaproponowana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega innymi podatkami, a także 
inne opłaty i daniny (w tym cło), koszt dostawy, transportu oraz inne składowe, które 
Wykonawca będzie uwzględniał przy rozliczeniach.  

5) Do porównania ofert zostanie wzięta cena ofertowa brutto. 
6) Ceny brutto muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc  

po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej  
i równe 5 należy końcówkę zaokrąglić w górę). W innym przypadku Zamawiający 
zaokrągli wszystkie obliczenia Wykonawcy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami 
arytmetyki.  

7) Cena wymieniona przez Wykonawcę w ofercie będzie mogła ulec zmianie w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zmian cen producenta za 
uprzednim każdorazowym udokumentowaniem wzrostu ceny bądź jej obniżki.  

8) Nie dopuszcza się zmiany ceny na skutek zmian cen producenta w okresie pomiędzy 
otwarciem ofert a podpisaniem umowy.  

9) Wysokość upustu Wykonawcy pozostanie niezmienny przez cały okres realizacji 
zamówienia.  

10) Jeżeli w postepowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.  

11) Ceny należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANE WAGI 
NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY 
WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD 
NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 

 
Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 
oczywistych pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
 
13.1.1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  



c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia; niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
13.1.2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłki w 

przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczących obliczenia ceny, przy czym musi 
mieć ona charakter oczywisty. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny. 

13.1.3. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od 
Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, 
Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji.   

13.1.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

 
13.2.Kryteria oceny ofert 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
Lp. Kryterium (symbol) 

 
Waga kryterium 
[%] 

Maksymalna liczba punktów 
w danym kryterium 

1. Cena (C) 60 60 
2. Termin płatności 

wystawionych faktur 
za dostawy (T) 

40 40 

 
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% 
- 1 punkt). 
 
13.2.1. Kryterium I: Cena  
 
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty 
wyliczane są wg wzoru: 

(cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 100 pkt x 60%= liczba punktów za kryterium 
cena (C) 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów.  
 
13.2.2. Kryterium II: Termin płatności (T)  
 
W przypadku kryterium „termin płatności wystawionych faktur za dostawy”, wysokość 
przyznanych punktów będzie zależała od długości zaproponowanego przez Wykonawcę 
terminu płatności faktur za wykonane dostawy. 
Ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 
(termin płatności faktury badanej oferty/ najdłuższy zaproponowany termin płatności faktur  
x 100 pkt x 40% = liczba punktów za kryterium (T). 
 



Termin płatności liczony jest w dniach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym 
kryterium termin płatności w dniach.  
 
* Termin płatności faktur powinien zostać podany w dniach, przy czym Zamawiający ustala 
minimalny akceptowalny termin płatności –14 dni, oraz maksymalny – 45 dni. 
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty zaoferuje "Termin płatności" krótszy niż 14 dni 
kalendarzowych - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ. 
 
13.2.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 
  

L = C + T 
gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,  
T – punkty uzyskane w kryterium „termin płatności”  

 
13.2.3.1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

13.2.3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ  
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

13.2.3.3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

13.2.3.4. W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował 
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP.  

13.2.3.5. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty 
Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy PZP. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
14.1.Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy 
proponowanego przez Zamawiającego. 
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.  
14.3. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  
14.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę.  
14.5. W celu wykazania uprawnień do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku osób 
fizycznych - osoba podpisująca umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana jest 
przedstawić dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentacji, w szczególności 
aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający 
tożsamość lub stosowne pełnomocnictwo. 



14.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 upzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
14.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
1/ złożono tylko jedną ofertę,  
2/ upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 
180 ust. 2 upzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie. 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
16.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę spełniającą warunki 
podane w niniejszej specyfikacji i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 
niniejszej specyfikacji. 
16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem. 
16.3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  
16.4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
16.5. Postanowienia umowy zawarto w ogólnych warunkach umowy, które stanowią - 
załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 
Środki ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
 
XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 



XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

 
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
 
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych 

 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 
złotych polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXIII. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: informację o 

przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informacje, które spośród 
kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej 

 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

określenie w szczególności sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp. 
 
XXVI. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 

określenie w szczególności: liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, 



których dotyczą te wymagania, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz 
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 
Pzp. 
 
XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania prze wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia 
zgodnie z art. 36a ust.2 

 
Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
 
XXVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w 
Mszanowie Sp. z o.o. Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;  

 w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
e-mail: iodo@zuk-mszanowo.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2021 r.”, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji;  

 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp; 
 dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 

obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą 
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);  

 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 


