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1.NAZWAWA (FIRMA )ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

Adres Zamawiającego: ul. Gostkowska 83,  

Kod Miejscowość: 06-400 Ciechanów 

Kraj: Polska  

Telefon:  23 672 22 42  

Faks: 23 672 22 42 wew. 105 

NIP: 566-16-43-631 

REGON: 130355722 

Adres strony internetowej: www.pukciechanow.pl 

Adres poczty elektronicznej: puk@pukciechanow.pl 

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

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna 

udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

SIWZ).  

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.).  

 

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:  

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. 

zm.);  

 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 2450);  

 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 

2453);  

 

2A INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.  

2.a.1. Zamawiający informuje, że: 

 Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie 

dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w 

szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowa-

dzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną 

np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nad-

zorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-

mandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta – będących osobami fizycznymi, np. in-

formacje zamieszczone w informacji z KRK, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i prze-

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), osób, które w swojej ofercie 

Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw wykluczenia, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia,  

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

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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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 r., str. 1), dalej RO-

DO:  

  administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo I\Usług Komunalnych Sp.  zo. o. w z sie-

dzibą 06-400  Ciechanów, ul. Gostkowska 83,  

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym można się kontaktować 

przez e-mail: iod@pukciechanow.pl  

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postę-

powaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:  Sukcesywne dostawy oleju napędowego i 

oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie na lata 

2021-2022 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

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

ku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.),  

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP przez okres 4 lat od dnia zakoń-

czenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,   

 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepo-

dania określonych danych wynikają z uPZP, 

  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO,  

 osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:  

o  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,  

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,  

o 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,  

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

  osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

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

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

gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2.a.2. Obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wyko-

nawców powstaje, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. 

osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które 

zostaną wskazane jako podwykonawca).  

2.a.3. Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób 

trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Sukcesywne dostawy oleju do napędowego i oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o.  w Ciechanowie na lata 2021-2022 z podziałem na następujące zadania: 

ZADANIE I 

Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli 

Pawłowskiej gmina Ciechanów w ilości do 550 000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 

590 z poź. zm., z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim   i zimowym, w zależności od warunków 
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atmosferycznych, pozostałe parametry zgodnie ze stosownym rozporządzeniem w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych . 

1) Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów 

regulujących sposób transportowania paliwa 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia 

wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu 

akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy 

lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. 

c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować 

realizację jednorazowych dostaw w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty, faksu lub telefonicznie. 

d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie 

składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej wynosi do 10.000 litrów, a dostawy odbywać się będą 

sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego co najmniej 4 razy w miesiącu.  

e) Wykonawca na swój koszt i ryzyko , dostarczy zamówione przez Zamawiającego ilości oleju napędowego 

własnym transportem do zbiorników, znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej 

gm. Ciechanów (zbiornik naziemny) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 

f) Wykonawca zobowiązuje się, że przy każdej dostawie skrzynie załadunkowo-rozładunkowe w 

autocysternach będą zabezpieczone plombami 

g) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy pierwszej dostawie Kartę Charakterystyki 

Substancji/Preparatu wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dotyczącą ON stanowiącego 

przedmiot sprzedaży. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed rozładunkiem autocysterny kontroli wstępnej 

obejmującej: 

   a) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada śladów wycieków, 

   b) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny. 

   c) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP  i ppoż. 

   d) pobranie próbek paliwa z zaworów spustowych autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy 

paliwo jest klarowne, bez  zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. 

4. Odbiory dostarczanego oleju napędowego będą dokonywane w oparciu o wskazania  systemu kontrolno-

pomiarowego Zamawiającego w litrach w zbiorniku Zamawiającego przed i po rozładunku autocysterny, 

przez przedstawicieli Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, po uprzednim komisyjnym 

sprawdzeniu plomb Wykonawcy założonych na skrzyniach załadunkowo-rozładunkowych autocysterny. 

5. Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego produktu w przypadku: 

     a) stwierdzenia braku dokumentów o których mowa w  pkt. 3  ppkt. 2b, względnie przedstawienia 

dokumentów niekompletnych lub niewłaściwych,. 

     b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w  pkt. 3 ppkt 3, a w szczególności w 

razie stwierdzenia obecności wody lub obcych zanieczyszczeń w pobranej próbce paliwa. 

     c) w przypadku odmowy przyjęcia produktu przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek na swój 
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koszt w ciągu 24 godzin dostarczyć Zamawiającemu taką samą ilość oleju napędowego, spełniającego 

wymogi określone w  pkt 3 ppkt 1 niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania 

szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości 

zapotrzebowania. 

9. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały 

jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

2. ZADANIE II 

Dostawa  oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej do 80.000 litrów do kotłowni olejowej 

zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej. 

1) Olej  opałowy  musi  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  w  normie  PN-C-96024:2011, gatunek 

L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie  wymagań  jakościowych  

dotyczących  zawartości  siarki  dla  olejów  oraz rodzajów  instalacji  i  warunków  w  których  będą  

stosowane  ciężkie  oleje  opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008). i posiadać następujące minimalne 

parametry: 

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l  

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- zawartość siarki max.0,1% 

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 

- zawartość wody max. 200mg/kg 

2)  Dostawy oleju odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości 

zapotrzebowania.  

4) Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały 

jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.  

5) Sposób realizacji dostaw : 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania umowy po 

cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym  

Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, składając 

Wykonawcy zamówienie. Dostawa nastąpi w ciągu max. 24 godzin od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie,  faxem lub drogą elektroniczną. 

Wykonawca na swój koszt i ryzyko , dostarczy zamówione przez Zamawiającego ilości oleju napędowego 

własnym transportem do kotłowni, znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gm. 

Ciechanów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 

Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o przygotowaniu towaru 

do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać  wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny certyfikat 
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jakości oleju opałowego. 

Paliwo przyjmowane i fakturowane będzie według ilości zmierzonej w temperaturze rzeczywistej w oparciu 

o wskazania licznika w cysternie. 

6)  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania 

szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe. 

Ilości oleju napędowego i opałowego są jedynie liczbą szacowaną niezbędną do skalkulowania ceny 

dostawy.  

Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów ON i OO, niż wykazana w niniejszej SIWZ i Wykonawca 

nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju napędowego.  

Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty 

materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu 

od Zamawiającego 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

09134100- olej napędowy 

09135100- olej opałowy 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art.31 a  Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.2.3. Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:  

Olej napędowy - 550.000 litrów 

Olej opałowy -  80.000 litrów 

3.2.4 Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w: 

a)  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015,poz.1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia  

2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.z 2016,poz.2008); 

b) aktualnych  Polskich Normach: PN-EN590 dla oleju napędowego, PN-C–96024 dla olejów napędowych 

grzewczych; 

c) jak również muszą być zgodne znowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami. 

3.2.5 Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w legalizowane 

przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych przez 

Zamawiającego. 

3.2.6 Wykonawcy muszą zapewnić dostawę paliw w terminie  maksymalnie do 24 godzin od przyjęcia 

zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 

3.2.7 Wielkość jednorazowej dostawy  oleju napędowego będzie wynosić do 10.000 litrów do zbiorników 

znajdujących się  na terenie składowiska odpadów  w Woli Pawłowskiej. Wielkość i termin każdorazowej 

dostawy oleju opałowego Zamawiający określi według  bieżących potrzeb – dostarczany będzie do kotłowni 

zlokalizowanej  w RZGOK w Woli Pawłowskiej. 
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3.2.8 Dostawy paliwa do zbiornika Zamawiającego winny być realizowane własnym lub wynajętym 

środkiem transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami spustowymi. 

3.2.9 Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości 

dostarczanego paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane 

charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT  6  

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

ustawy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 

1.    Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie. 

2.    W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa                       

w ust. 1. 

4.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy 

Wykonawca  złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty 

takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

5.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

7.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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 Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6.2.  Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy, tj. którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące : 

1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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• Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrót paliwami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo 

Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755).  

 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

• Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże że: w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym 

okresie realizował albo w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują 

przynajmniej dwie dostawy dostaw  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia ,w tym co najmniej : 

ZADANIE I - dwóch dostawach oleju napędowego o wartości min. 900 000 zł. brutto  każda, z 

podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w 

załączniku nr 5 do SIWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane należycie – poświadczenia. 

ZADANIE II – dwóch dostawach oleju opałowego o wartości min. 50 000 zł brutto każda z podaniem 

odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 

nr 5 do SIWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 

wykonane należycie – poświadczenia. 

     3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: 

Zadanie I i II 

 a)  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności          

gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN  

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24  ust. 1 pkt.12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.) wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

1)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, art 181–188, art. 

189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie 

lub związku przestępczym lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej 

obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów 

sportowych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 

r. poz. 60 i 1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 ogłoszenie o konkursie § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie lub art. 10 

zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

6) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

7) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2, 4,8 ustawy. 

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); 

 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 środków 

dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą zamawiającym, o 
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którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 

4) 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 w ust. 1 pkt 15, 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. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK U PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia (załącznik nr 2do SIWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre-

ślonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrek-

tywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca obowiązany jest złożyć JEDZ i ofertę w postaci elek-

tronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wg następujących zasad: 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi 

otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-

wienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci 

elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2)  Jednolite dokumenty JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówie-

nia powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym przez każdego z nich, 

3) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy. 

4) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest Jednolity Europejski Dokument Zamó-

wienia ESPD (European Single ProcurementDocument) w formie elektronicznej: https://espd.uzp.gov.pl/ 

5 Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także w wyja-

śnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie UZP, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce: 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

8.2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta wstępnie została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i 

wskazanych w rozdziale 9 SIWZ. 

 

8.4.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty  

8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

8.4.1.1 Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.2.2.1 należy dołączyć aktualne 

przez okres umowy: 

a) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi stanowiącymi przedmiot zamówienia zgodnie z 

wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755);  
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8.4.1.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.2.2.2. należy dołączyć: 

 

a) wykaz dostaw   

ZADANIE I - dwóch dostawach oleju napędowego o wartości min. 900 000 zł. brutto  każda, z 

podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w 

załączniku nr 5 do SIWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane należycie.  

ZADANIE II – dwóch dostawach oleju opałowego o wartości min. 50 000 zł brutto każda z podaniem 

odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 

nr 5 do SIWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 

wykonane należycie – poświadczenia 

 

8.4.1.3. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.2.2.3 należy dołączyć  

 

• dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego 

 

8.4.2.  . W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

a) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

b) Aktualne zaświadczenie 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 m-ce przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 13, 

14 i 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

d) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2016 rokupoz.716) 

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

f) 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 – 
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dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

8.4.3 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której jest 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W/w oświadczenie należy złożyć za 

pomocą systemu miniPortalu, lub platformy ePUAP, lub poczty elektronicznej email: 

przetargi@pukciechanow.pl Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

8.4.5 Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu 

ofert na stronie internetowej pod adresem: http://www.pukciechanow.pl w zakładce dotyczącej 

przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne. 

8.4.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich      

zasoby, w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

8.4.7 Zamawiający nie żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia     

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w           

postępowaniu, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na     

zasadach określonych w art. 22a - złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

8.4.8 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca którego ofertę najwyżej     

oceniono oraz inni wykonawcy w sytuacji opisanej w art. 26 ust. 2f ustawy. 

8.4.9.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4.2 a), b) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.4.2 c) powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.10  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2 a-c, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby.  

8.4.11 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

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

informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.5. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8.5.1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna): 

1)  do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

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

jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej 

treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w 

oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 
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Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której 

wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 

2)   Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie 

zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać 

informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

8.5.2.  Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

 nienależyte wykonanie zamówienia. 

8.5.3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich 

podmiotów składających ofertę. 

8.5.4.  Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego                   

i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

8.5.5.  Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 

pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

8.5.6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, 

8.6. Forma dokumentów 

8.6.1. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym 

jednolity dokument, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będą-

cego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, winien spełniać wymogi bez-

pieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektro-

nicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).  

8.6.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym.  

8.6.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasa-

dach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby lub w postaci 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez użycie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. (lista dostawców usługi zaufania dostępna na www.nccert.pl);  

8.6.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y upraw-

nioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów  

załączonych do oferty, złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym podmiotu udzielającego pełnomocnictwa lub w elektronicznej kopii do-

kumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym przez notariusza;  

8.6.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówie-

nia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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8.6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależ-

ności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 

3 do SIWZ. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone-

go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8.6.7. Dokumenty, o których mowa w rozdz. 8  pkt. 8.4.1 i 8.4.2 składane są:  

a. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dotyczy oświadczeń, 

wykazu wykonanych dostaw);  

b. w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy za-

świadczeń, informacji, referencji);  

c. w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełno-

mocnictwa).  

8.6.8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

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

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8.6.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów nie-

zbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegała-

by odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

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

8.6.11. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia pu-

blicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowa-

nia.  

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

I. Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1219 oraz z 2018 poz. 650) 

     a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

     b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

     c) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: przetargi@pukciechanow.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pana Krzysztofa Jeziółkowskiego email: przetargi@pukciechanow.pl – w sprawach technicznych  

Pani Marta Gogolewska email: przetargi@pukciechanow.pl – w sprawach formalnych 

3.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

mailto:przetargi@pukciechanow.pl
mailto:przetargi@pukciechanow.pl
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4.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

5.  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 

są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, przy czym Identyfikator postępowania dostępny jest 

na stronie Zamawiającego, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

natomiast Klucz Publiczny do szyfrowania ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i 

stanowi załącznik nr  10 do niniejszej SIWZ 

 

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań 

do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie 

odpowiedzi odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@pukciechanow.pl 

preferowany) lub dedykowanego formularza dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem postępowania. 

3) System miniPortalu zapewnia stronom postępowania komunikację elektroniczną, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 10a ust. 1 ustawy. Korzystając z miniPortalu Wykonawca nie musi wspomagać się 

innymi systemami, przy czym załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z 

obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, sporządzone w jednym z 

formatów, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, przy czym Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf. 

4) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą nie jest odnotowywana w systemie miniPortalu. 

5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

na adres email: przetargi@pukciechanow.pl 

6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których jest mowa 

w art. 10a ust. 5 ustawy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

7) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki do w/w formularza. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt. 5) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 1320 ze zm./ oraz rozporządzeniu 

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

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze 

zm./. 

mailto:przetargi@pukciechanow.pl


16 

 

8) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 

otrzymania wiadomości od Wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny 

raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych 

Wykonawcy. 

IV. Wyjaśniania i zmiany w treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania, 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku, 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod 

adresem: http://www.pukciechanow.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, 

5) Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną na adres: przetargi@pukciechanow.pl w 

formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.pukciechanow.plw zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania; zmiany są 

każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

 
Zadanie I- 40 000 PLN  słownie: czterdzieści tysięcy złotych( 00/100), 

Zadanie II-  3 000 PLN słownie: trzy tysiące złotych ( 00/100), 

 

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a)  pieniądzu przelewem na rachunek bankowy  

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)  gwarancjach bankowych, 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 

275) 

10.3. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na konto Zamawiającego:  

PEKAO S.A.  CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 

Z dopiskiem: „Wadium-przetarg na dostawę oleju napędowego i opałowego, Nr sprawy ZPD/3/2020 

Zadanie nr ….. 

 

10.4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje 

termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

10.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

10.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego, musi obejmować cały okres związania ofertą i powinno zawierać w swej treści: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, w 

dokumencie poręczenia lub gwarancji muszą zostać wskazane nazwy wszystkich  wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej musi być zaznaczone, że gwarancja lub 

poręczenie dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) beneficjenta 

gwarancji (ZAMAWIAJĄCY), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 

oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 

zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wadium należy wnieść wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium w postaci 

dokumentu elektronicznego musi być przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

6. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego 

dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta (wystawcę), tj. w formie 

oryginału dokumentu, 
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7. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę) nie może zawierać postanowień uzależniających jego 

dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

11. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w 

pieniądzu. 

12. Zamawiający dokona zwrotu (zwolnienia) wadium wniesionego w postaci elektronicznej, zgodnie z 

zasadami i warunkami opisanymi w dokumencie gwarancji wadialnej. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.   Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

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

12. CENA OFERTY 

12.1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie „Formu-

larza ofertowego” – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz 

dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie po-

szczególnych dostaw będzie stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.  

 

12.2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie niezbędna jest do 

wskazania oferty najkorzystniejszej.  

 

12.3. Proponowana cena  

1. Oferowana cena 1 litra oleju napędowego i opałowego powinna zawierać łącznie cenę oleju napędowego 

wraz z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego i ustalona być wg niżej ustalonych zasad: 

 

Podstawa sporządzania oferty jest upust lub marża wyrażony w % w stosunku do  hurtowej ceny sprzedaży 

netto 1000 l  oleju napędowego i opałowego  wyprodukowanego przez wskazanego w ofercie  producenta 

dostarczonego ON i OO  na dzień 03.12.2020 r 

 

Zaoferowany procentowy upust (lub marża) jest niezmienny przez cały okres trwania umowy. 

 

 

ZADANIE I  

Przykład ustalania ceny 1 litra oleju napędowego na dzień przetargu z dnia 03.12.2020 r. i na każdy dzień 

złożenia cząstkowego zamówienia: 

Cena jednego litra oleju napędowego = hurtowa cena sprzedaży netto 1000 litrów oleju napędowego 

wyprodukowanego przez wskazanego w ofercie producenta dostarczonego ON na dzień 03.12.2020. r. i na 

każdy dzień złożonego zamówienia  –  procentowo rozliczony upust (lub + marża)  od ceny :  1000 l.                                                   

                                                      

 

                                               + marża (cena 1000 l x ……%marży) 
Cena 1l =[ hurtowa cena 1000 l – upust   (cena 1000 l x ……% upustu) + VAT] 

                                                                   1000 l 
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ZADANIE II 

Przykład ustalania ceny 1 litra oleju opałowego na dzień przetargu z dnia 03.12.2020 r. i na każdy dzień 

złożenia cząstkowego zamówienia: 

Cena jednego litra oleju opałowego = hurtowa cena sprzedaży netto 1000 litrów oleju opałowego 

wyprodukowanego przez wskazanego w ofercie producenta dostarczonego OO na dzień 03.12.2020 r. i na 

każdy dzień złożonego zamówienia  –  procentowo rozliczony upust (lub + marża)  od ceny :  1000 l.                                                   

                                                      

                                                          + marża (cena 1000 l x ……%marży) 
Cena 1l =[ hurtowa cena 1000 l – upust   (cena 1000 l x ……% upustu) + VAT] 

                                                                   1000 l 

        

 

2.  Do formularza oferty należy dołączyć internetowy wydruk ceny paliw producenta z dnia 03.12.2020 r, 

który będzie stanowił bazę obliczania ceny. 

 

12.4. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

1.  Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być 

wyrażone w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1.Kryterium wyboru ofert oraz jego waga. 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 

       waga, sposób punktowania): 

L.p. Kryterium. Waga 

1. Cena oferty. 60% 

3. Czas realizacji zamówienia 20% 

2. Termin płatności 20% 

 

1.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

Nazwa kryterium:  

a) Cena oferty. 

O = (Cn / Co) x100 pkt x 60% = liczba punktów 

1% = 1 punkt 

Sposób oceny ofert nieodrzuconych: 

O – ocena oferty w punktach, 

Cn - cena ofert najtańszej, 

Co – cena oferty ocenianej, 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 pkt 

b) Czas realizacji zamówienia 

 powyżej 2 dni – 0 punktów 
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 2 dni  – 10 punktów 

 1 dzień  - 20 punktów 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi  20 pkt 

c) Termin płatności  wynagrodzenia Wykonawcy: 

0 punktów - termin płatności wynoszący 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

10 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

20 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi  20 pkt 

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w kryterium „cena oferty ” czas realizacji 

zamówienia  i „termin płatności” stanowić będzie ocenę końcową oferty. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana ta spośród ofert, która otrzyma największą ilość punktów. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

14.1. Wymagania podstawowe: 

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-

blicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formu-

larza złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Celem uniknięcia problemów 

w toku składania ofert, Wykonawca powinien założyć konto oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia do 

oprogramowania obsługującego ePUAP jeszcze przed przystąpieniem do składania oferty. 

2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

3) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do re-

prezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, 

iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełno-

mocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta 

oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wszystkie te osoby, 

4) jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu 

z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 

tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

5) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie for-

mularzy zamieszczonych jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej opa-

trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z tymi wzorami, 

6) oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim, z zacho-

waniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla sys-

temów teleinformatycznych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sposób 

złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został szczegółowo w Instrukcji korzystania z mini portalu, 

7) podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - 

podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 162), w sposób umożliwiający jego 
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identyfikację, przy czym Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że 

jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany 

iplik podpisu). 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem 

treści art. 93 ust. 4 ustawy, 

9) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.2. Forma oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępne-

go na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 9 do niniej-

szej SIWZ. 

2) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci do-

kumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę kopii – z zastrzeżeniem 

ust. 1 pkt. 5) niniejszego rozdziału SIWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stano-

wiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opa-

trzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

3) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdol-

nościach lub sytuacji polega Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifiko-

wanego podpisu elektronicznego, 

5) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, 

6) przekazanie ofert, oświadczenia, o którym jest mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ) następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - systemu mini-

Portalu oraz ePUAP, których użycie zapewnia spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinforma-

tycznego w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), w szczególności wymagań odpowiadających minimalnym wyma-

ganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

7) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicz-

nych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

8) dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane przez Zamawiającego również przy 

użyciu poczty elektronicznej na adres: przetargi@pukciechanow.pl 

9) dokumenty lub oświadczenia, o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z ory-

ginałem (elektroniczna kopia dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, potwierdzony 

go za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

10) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne do-

kumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w 
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postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiada-

nego dokumentu lub oświadczenia. 

11) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opa-

trzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy jest 

równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z orygina-

łem. 

12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właści-

wych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu, 

14.3. Zawartość oferty: 

1) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego odpowied-

nio - Załącznik nr 1 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym; 

2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 

 a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wy-

kluczenia, o którym mowa w art. 25a ust, 1 ustawy w formie JEDZ - sporządzone na podstawie wzoru sta-

nowiącego - Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elek-

tronicznym; 

b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowanie poszczególnych członków kon-

sorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej. 

c) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z od-

pisu z właściwego rejestru - w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez 

osobę otrzymująca pełnomocnictwo. 

d) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, 

Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniami mające wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym; 

e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale VIII SIWZ, 

f) dokument potwierdzający zapłatę wadium – jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu. 

14. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujaw-

nić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo do-

stępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, 
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2) w przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec nie później niż w terminie skła-

dania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3) Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa poprzez wyod-

rębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia :„Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowanie do jednego kata-

logu archiwum (ZIP), 

4) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębior-

stwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone doku-

menty, 

5) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

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

że nie mogą one byś udostępnione oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje sta-

nowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi 

następujące wymagania: 

1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniej-

szego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieni 

publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału musi znajdować się w 

ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 

umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie 

wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

4) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspól-

ną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współ-

pracę, która powinna zawierać: 

a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej ewi-

dencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru), 

b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać 

nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego, 

c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków, 

f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, któ-

ry nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i 

rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w 
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umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania 

ofert, 

5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiega-

jących się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na pod-

stawie art. 24 ust. 1, 

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, JEDZ, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 

b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, formularz cenowy – składa Pełnomocnik Wyko-

nawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną w postaci elektronicznej opatrzo-

nej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

7) wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miej-

scu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-

wienie, 

8) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich                    

zastosowanie zasady określone w ust. 5 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie 

musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej ze-

zwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do 

prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy. Zakłada on, że członków konsorcjum 

ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miej-

sce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich, 

9) w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, 

10) w przypadku spółki cywilnej dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania: 

a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13) i 14) ustawy jest aktualna informacja z Krajowego Reje-

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

b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21) ustawy jest aktualna informacja z Krajowego Rejestru 

Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w sytuacji, 

kiedy wspólnikami spółki cywilnej są spółki kapitałowe odrębne zaświadczenia dla tych spółek, jako pod-

miotów zbiorowych, 

11) obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące 

ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia 

przez nich umowy regulującej ich współpracę. 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Informacje o sposobie składania ofert 

1. Informacje o sposobie składania ofert 

1) oferty należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu po d adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10:00 

2) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

3) Wykonawca, aby mógł złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi założyć konto na ePUAP, 
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4) do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z pozostałymi plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego katalogu archiwum (ZIP) i nadać mu nazwę zawierającą 

skróconą lub pełna nazwę wykonawcy np.  Jest to wskazane z uwagi na ułatwienie    i identyfikacji oferty 

podczas jej deszyfrowania. 

5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z 

formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Przygotowaną ofertę należy prawidłowo i skutecznie zaszyfrować za pomocą 

klucza publicznego. Klucz publiczny do szyfrowania ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 

6) Wykonawca składający ofertę jest obowiązany prawidłowo podpisać ofertę za pomocą oprogramowania 

dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym 

wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum 

certyfikacji). 

7) wszelkie konsekwencje złożenia, podpisania oraz zaszyfrowania oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi 

Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie, podpisanie lub 

zaszyfrowanie oferty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo złożonej lub nieprawidłowo zaszyfrowanej 

oferty, to taka oferta będzie pominięta w toku dalszego procedowania na zasadach, jakie obowiązują przy 

ofertach, które zostały złożone po terminie, 

8) sposób złożenia oferty, w tym sposób jej zaszyfrowania został szczegółowo opisany w Instrukcji 

korzystania z miniPortalu. 

2. Miejsce, termin i sposób otwarcia ofert: 

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 11.12.2020 r. o godz. 12:00 

2) otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego, w pokoju  nr. 4  przez Komisję 

Przetargową na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci teleinformatycznej, 

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, 

4) niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.pukciechanow.pl informacje dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotowego zamówienia, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące 

cen złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia oraz warunków gwarancji i płatności, zgodnie z 

wymaganiami art. 86 ust. 5 ustawy. 

3. Zmiana lub wycofanie oferty: 

1) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

2) w celu zmiany oferty, Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o zmianie oferty, 

3) Wykonawca złoży nową, zmienioną i prawidłowo zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty, 

4) w celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, 
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wycofania oferty prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o wycofaniu oferty, 

5) Zamawiający po otrzymaniu informacji o wycofaniu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP 

(jeżeli stwierdzi, że oferta została wycofana prawidłowo) zaloguje się do miniPortalu, wejdzie w ofertę przy 

danym postępowaniu, do której Wykonawca złożył wycofanie i zatwierdzi wycofanie oferty, 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty, 

7) sposób zmiany i wycofania oferty został szczegółowo opisany w Instrukcji korzystania z 

miniPortalu, 

8) wszelkie konsekwencje zmiany lub wycofania oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonaną zmianę lub wycofanie oferty przez 

Wykonawcę. 

4. Informacja z otwarcia ofert 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.pukciechanow.pl 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

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

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA< KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI UMOWY 

17.1.Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

określa załącznik nr  8 do SIWZ. 

17.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – 

jeżeli zostało przesłane przesadne w inny sposób. 

17.3.   Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

17.4. Kaucja gwarancyjna stanowiąca zabezpieczenie zapłaty podatku od towaru i usług ma być złożona 

przez cały okres obowiązywania umowy. Wniesienie kaucji będzie weryfikowane przez Zamawiającego 

przez wgląd do wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 

13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzonego w formie 

elektronicznej.   

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

18.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 

ustawy: odwołanie i skarga do Sądu. 
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18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem 

uiszczenia wpisu. 

18.4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez 

Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

18.5. Terminy na wniesienie odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, 

zdanie drugie. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od 

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

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej 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. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu. 

 

 

19.ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią SIWZ są: 

 

Formularz ofertowy     Załącznik nr  1 

JEDZ                                                                    Załącznik nr  2 

Grupa kapitałowa        Załącznik nr  3 

Wykaz dostaw                                                      Załącznik nr  4 

Oświadczenie                                                       Załącznik nr  5 

Zobowiązanie                                                       Załącznik nr  6 

Wzór umowy  ON                                                Załącznik nr  7 

Wzór umowy  OO                                                 Załącznik nr 8 

Klucz Publiczny                                                    Załącznik nr 9 

 

 


