
Miejscowość, 2021-02-08 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Nr zamówienia: 2021/BZP 00009274/01 

  

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: KT-80/2021/EM  

 

Nazwa zadania: Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. 

z o. o. w Mławie, realizowany na zasadach doraźnych, bezgotówkowych tankowań do 

zbiorników. 

 

 

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego  Zakład ,,WOD-KAN" Sp. z o. o. 

Adres zamawiającego  Płocka 106 

Kod Miejscowość  06-500 Mława 

Telefon:  23 654 60 70 

Faks:  23 654 60 83 

adres strony internetowej  www. wod-kan-mlawa.com.pl 

adres poczty elektronicznej  sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7,00 - 15,00 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 2019  z późn. zm. zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

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

2415), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz 2452),  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów, o których mowa w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, mają 

zastosowanie przepisy Ustawy Pzp wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy Ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  



5. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostałe dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo: www.wod-kan-mlawa.com.pl  → 

Bip  → Zamówienia publiczne  →  Bieżące 

 

Uwaga!!!   

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych komunikacja w postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi 

Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu ,,WOD-KAN" sp. z o. o. w Mławie, 

realizowanych na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do zbiorników. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1) Olej napędowy Diesel - miesięczne średnie zapotrzebowanie około 1550 litrów. 

2) Benzyna bezołowiowa Pb95 - miesięczne średnie zapotrzebowanie około 250 litrów 

 

Wymagania organizacyjne. 

Każdy oferent powinien spełnić niżej wymienione warunki: 

1) Miejsce tankowań musi być zlokalizowane na terenie miasta Mława, między trasą kolejową 

E65 a drogą krajową nr 7. 

2) Tankowanie pojazdów dostępne 24 godziny na dobę w jednym, stał miejscu. 

3) Oferta obejmie całość zapotrzebowania zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania pojazdów przy użyciu kart paliwowych pod 

warunkiem, że za wydanie lub wznowienie każdej karty paliwowej, wykonawca zamówienia nie 

będzie pobierał opłaty. 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 24611100-1 Paliwa napędowe 

  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

Dodatkowe informacje dot. zamówień uzupełniających, określenie zakresu oraz warunków 

udzielenia zamówień  uzupełniających itp 

 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.wod-kan-mlawa.com.pl/


6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

powoływał się wykonawca (art. 118 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 

od 01.04.2021r.  do 31.03.2023 r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 oraz art 109 ust. 1 pkt 4-10;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty 

udostępniające zasoby). 

2) Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  



w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zobowiązanie takie powinno szczegółowo określać m.in.:  

• podmiot trzeci udostępniający zasoby, wykonawcę na rzecz, którego udostępniane 

są zasoby, 

• nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby,  

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

• okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) 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 dokona 

badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia. 

5) 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 niego podstawy wykluczenia, 

zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną.  

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 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. 

 

4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od 

zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

5 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

 

6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 

są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 

1  Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy/ów oraz 

podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o 

przesłanki wskazane w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust 1 pkt od 4-10 w następującym zakresie: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę 

na podstawie art. 108 ust 1 tj.: 

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  



a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1;  

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia           

publiczne;  

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 



ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2  Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na 

podstawie art. 109 ust 1 pkt 4), 5), 7), 8) tj:: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

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

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; art. 109 ust. 1 pkt 4); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; art. 109 ust 1  

pkt 5);  

3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 

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

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; art. 109 ust 1 pkt 7);  

4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

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

spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

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

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

3  Zgodnie z treścią art. 110 ust 3 u.p.z.p. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu  

w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i pkt 7‒8, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 



3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

5   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

6  Wraz z ofertą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 

7  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą. 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

10) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

12) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium 

8 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 

2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić 

będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 



podstaw wykluczenia.     

  3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów. 

4) Formularz ofertowy - wypełniony i opatrzony podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę 

5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym 

6)  Projektowane postanowienia umowy - parafowane przez wykonawcę 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp należy na wezwanie 

zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1d, 

2 i 4 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2b i 3 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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, 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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, 

4) 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. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2a i 2b ustawy, 

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2c ustawy, 

9) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej  

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112  



ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i  dokumenty: 

1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, szczegółowy opis koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

2) dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od 

którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z  postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na 

przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, 

2) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w 

obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,  

3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 

5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.3., VII.4,  nie są dołączane do oferty. 

  

6. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku 

braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1d, 2 i 4  oraz art. 109 ust. 1 pkt 2b i 3 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

  b) punkcie VII.2 ppkt. 2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

  c) punkcie VII.2 ppkt. 4) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert, 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,  

w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) 

a) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed 

właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu  

do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których 

dotyczą dokumenty wskazane w VII.2 ppkt. 1), składa  dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) 

a) w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 3, oraz art. 108 ust. 1 pkt 4  ustawy.  

W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu 

pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym  

ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

8 W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do 

oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

  3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego 

wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 

  4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa  

w pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty  

i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.3., VII.4, składane są przez tego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

   

9 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty 

należy dołączyć: 

 

1)  próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, 

2)  certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 



kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, 

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym, 

4)  zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 

przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się 

do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich, 

5)  zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia 

przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania 

środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które 

wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, odwołując 

się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm 

zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub 

międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki.  

  

10 Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów  

i oświadczeń: 

 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 

podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej . 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

  

11 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2). 

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia, 

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 roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą  

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego 

dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu do podmiotów na 

zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 112 ust 2 pkt 4 

ustawy Pzp 

 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych komunikacja w postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:  

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

- podpisem zaufanym,  

- lub podpisem osobistym. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz skrzynki ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal   

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do:  

• formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  

oraz do  

• formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

Regulaminie ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.  

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

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych  

w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 

być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia.  

8. Pytania do SWZ można zadawać drogą mailową, na adres sekretariat@wod-kan-

mlawa.com.pl (powołując się w tytule na nr postępowania).  

9. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz 

informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, można przekazywać drogą mailową na 

adres sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru 

postępowania, którego dotyczy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli 

dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.  

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

elektronicznej, e-mail: spk@wod-kan-mlawa.com.pl, kt@wod-kan-mlawa.com.pl. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
mailto:sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
mailto:sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
mailto:spk@wod-kan-mlawa.com.pl
mailto:kt@wod-kan-mlawa.com.pl


11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki.  

12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie.  

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko Dyrektor ds. Technicznych  

imię i nazwisko Piotr Choszczewski   

tel.   23 654 60 70   

fax.   23 654 60 83   

w terminach  poniedziałek - piatek w godz. pomiędzy 7,00-15,00 

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą 

należy przyjąć treść wyjaśnienia.  
2) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 
3) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców 

  

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 286 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 



X. Termin związania ofertą 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 

tj.do dnia 03.04.2021 r.  

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 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. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SWZ.  

2. Forma oferty: 

 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 04.03.2021r, do godz. 11,00 na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                               

nr ogłoszenia: 2021/BZP 00009274/01. Data zamieszczenia 2021-02-22. 

 

3. Przygotowanie oferty: 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII 

niniejszej specyfikacji.  

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Załączniki do specyfikacji należy wypełnić ściśle wg warunków i postanowień 

zawartych w SWZ. Wykonawca może wykorzystać edytowalne wersje Załączników lub 

sporządzić własne, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie informacje 

wymagane w Załącznikach do niniejszej SWZ. Zamawiający zaleca ponumerowanie 

stron oferty.  

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt i w formie elektronicznej tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

5) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego.  

6) Jeżeli oferta składa się z kilku dokumentów, zaleca się, aby Wykonawca stworzył 

folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz 

skompresował dokumenty do folderu .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). Następnie Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna aplikacja do 

szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce 

na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Instrukcja znajduje się pod adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf


7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie, na formularzu ofertowym lub oddzielnym pismem. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 

przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.  

 

4. W terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa:  

1) Ofertę - wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 1 do SWZ,  

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 i 3  

do SWZ  

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wytycznymi pkt V SWZ 

(jeżeli dotyczy)  

4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (w przypadku, gdy oferta nie jest 

podpisywana przez osobę/osoby wynikającą z dokumentów rejestracyjnych lub  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) -jeśli dotyczy  

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie  

z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

 

5. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 

przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 

zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 

będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność 

wynika z innych aktów prawnych.  

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  

a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie  

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 



w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 

zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 

została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 

wspólnej. 

 

XII. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania  

i oceny ofert: 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem zapisów punktu 3.  

2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

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

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub 

do ich poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

3) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

4) Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w ofercie w 

odniesieniu do wymagań SWZ, z zastrzeżeniem treści art. 128 Ustawy;  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji.  

6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji –oferta zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 7) ustawy.  

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 

kryterium o najwyższej wadze.  

8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  

9) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 8, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 

koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

10) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

11) W przypadku braku zgody, o której mowa wyżej, Zamawiający zwraca się o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 



12) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 253 ust. 1 i 

260 ustawy (odpowiednio).  

 

XIII. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o z siedzią ul. Płocka 106, 06-500 Mława, 

sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl, tel. 23 654 60 70.  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@wod-kan-mlawa.com.pl.  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr KT-80/2021/EM,  na 

Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu ,,WOD-KAN" Sp. z o. o.  

w Mławie, realizowany na zasadach doraźnych, bezgotówkowych tankowań do 

zbiorników. 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;  

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. Posiada Pani/Pan:  

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

dotyczących;  

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

[Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników];  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

[Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego] ;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia 04.03.2021r. do godz. 11:00 na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

nr ogłoszenia: 2021/BZP 00009274/01. Data zamieszczenia 22.02.2021 r. 

 

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2021-03-04 o godzinie 12:00 

 

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

 

XV.  Opis sposobu obliczenia ceny 

  

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

XVI.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 

kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej. 

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu: 

 

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


Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Średnia cena netto 1 litra paliwa, na stacjach 

paliw wg. SWZ zamawiającego, dz. III. Opis 

przedmiotu zamówienia - wymagania 

organizacyjne, wyliczona z ceny jakie 

obowiązywały w dniach  10, 15, 18, 22/02/2021r,  

60 

2 Stały rabat od ceny dystrybutora na czas trwania 

umowy. 

40 

 

 

1) Średnia cena 1 litra paliwa, na stacjach paliw wyliczona z ceny jakie obowiązywały w dniach:   

    10, 15, 18, 25.02.2021r. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru. 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena" (C): 

           najniższa cena ofertowa 

C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

2)  Stały rabat od ceny dystrybutora na czas trwania umowy.  

     Sposób przyznania punktów w kryterium ,, stały rabat" ( R) 

 

           najniższy udzielony rabat 

R = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 % 

rabat w ofercie ocenianej 

  

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 

badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji . 

8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 



1) Nazwę lub 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.  

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 

ofert. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, zawierać 

będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi, umieszczając ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w 

pkt.XVIII.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi 

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

XVIII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w: 

Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik numer: 4 do SWZ 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 



zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

lub 

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

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej zamawiającego - Strona WWW. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub 



drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy 

16. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 

braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

XXI.  Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego  

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 



5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r.  

w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ( Dz. U. z 2020 poz. 2434 )  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

XXII.  Załączniki 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 

Załącznik nr 1 – wzór  formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

SWZ został zatwierdzony w dniu 22.02.2021 r.  


