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I. NAZWA

I DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze,
ul. Piekarnicza 6/10, 95-020 Wiśniowa Góra
tel. (042) 213 24 57
faks (042) 213 22 77
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl; zgk@andrespol.pl
www.zgk.andrespol.pl,

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego - nazywane niżej:
„Postępowaniem” - prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579) nazywanej niżej „Ustawą” lub „PZP”.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a.Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 609323-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
b.strona internetowa Zamawiającego – www.zgk.andrespol.pl,
c.tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazana jest
ustawa bez bliższego określenia, odnosi się to w/w ustawy Prawo zamówień
publicznych. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana
jest niżej „SIWZ”.
4. Sprawy nieujęte w SIWZ reguluje Ustawa i akty wykonawcze.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU W OKRESIE OD 01.01.2021
R DO 31.12.2021 R.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w
przewidywanym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 750 litrów
- oleju napędowego ON w ilości do 30.000 litrów
Miejscem odbioru paliw (tankowania) będzie stacja paliw Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w
każdej grupie asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony do 40%
wartości zamówienia, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
3. Warunki zakupu paliwa:
a. tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych,
b. tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, ilość pobranego paliwa będzie
każdorazowo potwierdzana Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy
będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu, pomniejszone o
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wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.
6. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 1-miesiecznym okresem
rozliczeniowym (od 1-ego do ostatniego dnia każdego miesiąca).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.
8. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy
przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
9. Wykonawca zapewni paliwa silnikowe – benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej
napędowy ON, spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 23 października 2015 r. (Dz.U.. 2015 poz. 1680 oraz Dz.U. 2017 poz.
506) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz norm PN-EN
228:2013-04, PN-EN 590:2013-12.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawierają Ogólne
Warunki Umowy stanowiące Załącznik nr 7 do oferty.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 09100000-0 - paliwa płynne
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
09134100-8 – olej napędowy
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu opisane w SIWZ.
1.1. W zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał że posiada:
 aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
1.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w
tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
1.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował:
 co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się w odległości nie większej niż 7
km od siedziby Zamawiającego - Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10
i ze względu na liczne tankowania zapewni możliwość tankowania z
dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(zgodnie z art. 23 PZP) spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w
pkt. 1.1. – 1.3. oceniane będzie łącznie z zastrzeżeniem, że warunek określony w pkt.
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1.1 musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca spośród wykonawców
występujących wspólnie.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły spełnia/nie spełnia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz
oferty, dokumenty wymienione poniżej.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
a. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na zasoby
innych podmiotów to jest zobowiązany do umieszczenia stosownych informacji w
o tych podmiotach w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.
b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
a. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu
stosowną informację o tych pomiotach.
b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
4. Oryginał zobowiązania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca powołuje się na
zasoby innych podmiotów - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
- Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów.
5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie do ich udostępnienia musi określać
w szczególności:
a.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d.czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się
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dwuetapowo.
a. Etap I - ocena wstępna, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Załączniki nr 2, 3 i 8
do SIWZ).
b. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów to potwierdzających.

Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która
została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
7. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, na podstawie art. 24aa Zamawiający zastosuje
tzw. odwróconą procedurę oceny ofert.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, 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.
9. Zamawiający na każdym etapie postępowania może 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.
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
aktualnej (ważnej) koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki – ustawa z dnia10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
10.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Wykaz stacji paliw znajdujących się w odległości nie większej niż 7 km od
siedziby Zamawiającego - Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 (wg.
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
10.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
10.3.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i
Strona 5 z 19

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.3.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
10.3.3. 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 ustawy.
10.3.4. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) - wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do SIWZ.
10.4. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3.1. –
10.3.4.
10.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3 składa
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:
10.5.1. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
10.5.2. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
10.5.3. 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 10.5.1. – 10.5.2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
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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. Dokumenty te winny być wystawione nie
wcześniej niż odpowiednio w terminie określonym w punktach 10.5.1.- 10.5.2.
10.6. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP wskazanych w pkt 10.1. – 10.3.
10.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
10.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
każdy z Wykonawców.
10.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnopolskich baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
10.10. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
10.10.1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
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.
10.10.2. 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.
10.10.3. Zamawiający ocenia, 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 art.
24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
10.10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
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10.10.5. 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.
10.10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, innego podmiotu, 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:
10.10.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
10.10.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
10.11. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom.
10.11.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
10.11.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10.11.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.
10.11.4. Zamawiający informuje dodatkowo, iż od dnia 1 lipca 2017r. zmianie uległ art.
6471 k.c. regulujący m.in. obowiązki wykonawcy przy powierzaniu robót
budowlanych podwykonawcom.
VII.WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12 – 23
ustawy PZP.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8
ustawy PZP:
3.1. 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 (Dz. U. z 2015
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);
3.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
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w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
VIII.KOMUNIKACJA.
1. W toku postępowania dopuszczalne jest kontaktowanie się Wykonawców z
Zamawiającym na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016r. poz. 1113 ze zm.),
b. osobiście,
c. za pośrednictwem posłańca,
d. faksu,
e. telefonicznie
f. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. 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.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz
pełnomocnictwa. Forma pisemna musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1
kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi
być złożony własnoręczny podpis.
5. Domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub podany w
ofercie adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca
wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób
określony w pkt 2 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:
a.Pisemnie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej
Górze, ul. Piekarncza 6/10, 95-020 Andrespol
b.Drogą elektroniczną na adres: przetargi@zgk.andrespol.pl, zgk@andrespol.pl
c.Faxem na nr +48 (42) 213 22 77
7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są:
a. pod względem merytorycznym: Piotr Wilk,
tel. (42) 213 24 57 wew. 7
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl, zgk@andrespol.pl
b. pod względem formalnym: Marzena Filipczak
tel. (42) 213 24 57 wew. 2,
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e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl, zgk@andrespol.pl faks +48 (42) 213 22 77
8. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.
Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być
złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca może złożyć na piśmie do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ.
a. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępnia na
stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
12. Jeżeli zmiany w treści SIWZ prowadzą do zmian w treści ogłoszenia i w wyniku tych
zmian niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym wszystkich wykonawców,
którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9.
IX.WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X.Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie (bez wezwania ze strony Zamawiającego) może na piśmie
przedłużyć termin związania ofertą.
XI.SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być czytelna.
3. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu i z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Załączone do SIWZ wzory oświadczeń są zalecane do zastosowania.
a. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty winny być sporządzone zgodnie ze wzorami
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załączonymi do SIWZ w szczególności, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
b. Zamawiający zwraca uwagę na to, by treść wypełnionych wzorów odpowiadała
faktycznej woli wykonawcy i zawartości oferty.
5. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) winny być
podpisane przez wykonawcę lub jego pełnomocnika.
a.Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub
w formie aktu notarialnego.
b.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę
do oferty.
c. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty.
6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię dokumentu, to
kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem poprzez złożenie na każdej
zapisanej stronie kopii podpisu przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem - w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą - dokonuje odpowiednio:
a. wykonawca,
b. podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
c. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
d. podwykonawca.
8. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
12. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13. Zaleca się, aby:
a. oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie, wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w
jedną całość,
b.każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane.
14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
a. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język
polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
b. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
15.Walutą rozliczeń finansowych jest polski złoty.
16. Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone
w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli musi być złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie.
17. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane
przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
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18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a.
Formularz ofertowy przygotowany wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
b.
Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ (oświadczenie dotyczy części, na którą lub które składana jest oferta).
c.
Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ (oświadczenie dotyczy części, na którą lub które składana jest
oferta).
d.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
SIWZ (dotyczy części, na którą lub które składana jest oferta).
e.
Pełnomocnictwo lub Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta
jest podpisana przez pełnomocnika.
f.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
g.
Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona
oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które wykonawca pragnie zastrzec,
jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać
osobom trzecim.
19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
h.

i.

Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad, obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”.
Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do
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j.

reprezentowania Wykonawcy, (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty).
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert,
poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
 zmiany zostaną dołączone do oferty,
 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium
(jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w
przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy,
natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy
ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Andrespol oraz opisane:
Oferta w postępowaniu pn.:
„Dostawa paliw płynnych ”
Nie otwierać przed dniem: 24 listopada 2020 r. do godz. 1030
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej
6/10, 95-020 Andrespol, Sekretariat Z.G.K. pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 listopada 2020 r. do godz. 1000
3. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a
nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ul. Piekarnicza 6/10 95-020
Andrespol w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, i warunki płatności.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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, i warunków płatności zawartych w
ofertach.

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, tj. koszty transportu, ubezpieczenia itp. W cenie powinny
być również uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, łącznie z
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podatkiem od towarów i usług - VAT i podatkami lokalnymi. W formularzu
ofertowym należy podać cenę ofertową brutto zawierającą podatek od towarów i
usług VAT.
2. Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązków Oferenta zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
3. Sposób obliczenia ceny:
Oferent podaje cenę dla danego zadania w Formularzu ofertowym poprzez
wypełnienie kolumn (3), (4), (5) i (7). W kolumnie (3) Oferent poda cenę
jednostkową brutto za 1 litr paliwa, w kolumnie (4) wskaźnik obniżki ceny zł/litr
brutto, w kolumnie (5) cenę brutto za 1 litr paliwa po uwzględnieniu wskaźnika
obniżki, natomiast w kolumnie (7) iloczyn ilości (litrów) i ceny jednostkowej (5 x 6).
W formularzu ofertowym należy wpisać wartość netto + wartość podatku VAT
wartość brutto.
Suma wartości brutto stanowić będzie cenę ofertową
4. Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
5. Proponowany wskaźnik obniżki ceny za 1 litr (podany w zł/1 l) poszczególnych paliw
płynnych w stosunku do ceny z dnia zakupu wskazanej na dystrybutorze podany w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1) będzie stały w trakcie obowiązywania
umowy,
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie
polskiej PLN.
7. Cena nie podlega waloryzacji.
8. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania za realizację niniejszego zamówienia,
określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego (w Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując wartość bez kwoty podatku VAT.
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 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 wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
XIV. KRYTERIA.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym
rozdziale kierując się niżej podanym kryterium i jego wagą.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i
jego znaczenie i wagi punktowe:
Lp
.
1

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena oferty brutto (C)

100%

100 punktów
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XV. SPOSÓB OCENIANIA OFERT:
1. Zasady oceny kryterium „CENA” (C)
a. W kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił
jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
C = Cmin/Co x 100 x 100%, gdzie:
 C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
 Cmin –najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
 Co – cena brutto oferty badanej
 100 – wskaźnik stały
 100% - procentowe znaczenie kryterium „cena”
b. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona
zostanie przez podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej
oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium,
którą ustalono na 100%.
c. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „cena” może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i otrzyma największą liczbę
punktów w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności;
d. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 ppkt a, jeżeli ich
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ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed
zawarciem umowy:
a. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę regulującą współpracę
tych wykonawców (umowę konsorcjum), stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizacje zamówienia oraz
zawierającą upoważnienie dla jednego z wykonawców do składania i przyjmowania
oświadczeń wobec zamawiającego w imieniu wszystkich wykonawców, a także do
otrzymywania należnych płatności.
b. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XVIII. UMOWA.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym
Załącznik: nr 7 do SIWZ
2. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową
zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki: nr 7 do SIWZ - Wzór
umowy
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Ustawie. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy o
środkach ochrony prawnej dotyczące zamówień o wartości powyżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Zasady wnoszenia środków
ochrony prawnej określa w szczególności Dział VI Ustawy.
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 z późn. zm.), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w
Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze reprezentowany przez Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej
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6/10, 95-020 Wiśniowa Góra, tel. 042 213 24 57; e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl,
zgk@andrespol.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze jest Pani Karolina Student, e-mail:
iod@andrespol.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy oraz
innym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania takich informacji na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane przez
administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie danych
osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, inne dane osobowe wskazane w
złożonych ofertach oraz innych materiałach (np. wyjaśnieniach) przekazywanych w
toku postępowania.
6. 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
oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
7. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawcę bezpośrednio jego
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;
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
9.1. na podstawie i w zakresie określonym art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych jej dotyczących;
9.2. na podstawie i w zakresie określonym art. 16 RODO prawo do sprostowania jej
danych osobowych;
9.3. na podstawie i w zakresie określonym art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
10.3. 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.
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11. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym
postępowaniu, składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
XX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Pełnomocnictwo powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
b. precyzować zakres umocowania,
c. wskazywać pełnomocnika,
d. wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia,
e. być podpisane przez każdego z tych wykonawców.
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej w treści oferty należy wskazać wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy składa się
oddzielnie na spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki.
6. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika
Wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
Wykonawcy.
XXI. INFORMACJE KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7
ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
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XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z
postępowania
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
6. Załącznik nr 6 – Wykaz stacji paliw
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy – Dostawa paliw
8. Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów

Strona 19 z 19

