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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 

 
Strona www: http://www.ekoskawa.pl  
E-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl  
Telefon: 33 877 16 28 
Fax: 33 877 00 45 
REGON: 120570492 
NIP: 552-166-57-79 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej ustawa Pzp. 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem; 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2477). 

4) Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z 
późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 331 z 
późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634) 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 nr 48 poz. 280) oraz 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 
2017 poz. 14)  

7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z  2010, nr 41, poz. 238) oraz Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z  2017, poz. 47) 

8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną 
dostawę paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów  Zamawiającego  na stacji paliw w 

http://www.ekoskawa.pl/
mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl


ES.ZP.2/2019   

4 
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów 

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019 

odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego z zapewnieniem  
bezgotówkowego rozliczania  transakcji. 

 
Wspólny słownik zamówień CPV:   
09.10.00.00-0 – Paliwa 
09.13.21.00-4 – Benzyna bezołowiowa  
09.13.41.00-8 – Olej napędowy 

1) Szacunkowa  

2) ilość i asortyment będący przedmiotem dostaw  
 

 
 
 
 
 
 

Powyższa tabela dotyczy potrzeb w skali 1 roku - nie dłużej niż do 31.01.2020 r. 
 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich 
Norm. 
 

4. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

5. Zamówienia na dodatkowe dostawy 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących 
dostaw na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6. Informacja o ofercie wariantowej  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie „dostawy paliw płynnych” w zakresie określonym w specyfikacji winno nastąpić  

w terminie od daty podpisania umowy do 31.01.2020 roku. 

8. Opis   warunków   udziału   w   postępowaniu   oraz   braku 
podstaw wykluczenia 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 8.4. SIWZ); 

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

8.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

Lp. Rodzaj asortymentu Jednostka miary Ilość 

1. Olej napędowy Litr 30.000 

2. Benzyna bezołowiowa 95 Litr 400 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

8.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

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

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

8.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

8.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a) SIWZ 

dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli przedstawi dokument stwierdzający prawo na 

podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja 

na obrót paliwami ciekłymi. 

8.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. b) 

SIWZ  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

8.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 

w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje punktami sprzedaży paliw z podaniem 

dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości do 6 km od siedziby 

Zamawiającego w celu wykonania zamówienia publicznego. 

8.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

8.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 

8.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3.4. SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt pkt 8.3.3.  
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8.3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

8.3.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 9.2. ppkt a) - b) SIWZ. 

 

8.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) 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; 

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

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

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

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

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

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), 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. 

8.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (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);  

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.1.  Zamawiający żąda od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: 

9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

a) dokumentu stwierdzającego prawo na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym tj. koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

9.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz wszystkich punktów 
sprzedaży paliw z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości 
do 6 km od siedziby Zamawiającego sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ.  

9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 
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a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

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

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

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

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2. ppkt a) SIWZ składa dokument lub dokumenty 

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

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

9.5. Dokument, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

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

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9.5. SIWZ stosuje się. 

9.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

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

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

informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 

14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

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

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

9.10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

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

8 Pzp. 

9.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 9.2. ppkt a) - b)  SIWZ. 
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10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 
10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

10.2. 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 10.1. SIWZ.  

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

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

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

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

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

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

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

10.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert na 

podstawie złożonej oferty tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniem – 

załącznik nr 2 do SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 

26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia, a mianowicie dokumenty wymienione w pkt 9.1. i 9.2.a) 

10.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

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

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

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

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

2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.7. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

10.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

10.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

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

do jej prawdziwości. 

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

10.14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw 

wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

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



ES.ZP.2/2019   

10 
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów 

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

10.15. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

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

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

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

zamówienia. 

10.17. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

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

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

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

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

lub dokumentów. 

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
zapisami zawartymi w ust. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w 
ust. 11.1.  

11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 
następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
2) określenie celu gospodarczego  
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji ww. zamówienia 
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego  

11.6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 

11.7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 
 

12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
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12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 

ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

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

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

do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 

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

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

ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej 

12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański   

Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001 

12.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

12.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

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

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert).  

12.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

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

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

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

Publicznych.  

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

wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 

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

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

Publicznych.  

12.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

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

zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko-

Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019” oznaczenie sprawy: ES.ZP.2/2019. 
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12.12. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako 

oddzielny od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków 

Podhalański, w sekretariacie pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

12.13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o 

których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

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

wadium na poczet zabezpieczenia. 

13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

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

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.2., nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 

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

14. Utrata wadium. 
14.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawie Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 
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17. Opis sposobu przygotowania Oferty 
17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

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

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

używanych w handlu międzynarodowym.  

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

17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie 

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

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

daty dokonania poprawki.  

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

terminu otwarcia ofert. 

17.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

17.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

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

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

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

 
Oznaczenie sprawy: ES.ZP.2/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 18.01.2019 r., godz. 11:30. 

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

17.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

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

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.2/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 18.01.2019 r., godz. 11:30. 

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

wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

17.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.2/2019 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 18.01.2019 r., godz. 11:30. 
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Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

17.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

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

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

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

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

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

adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

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

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

18. Zawartość Oferty 
 

Kompletna Oferta musi zawierać: 
18.1. Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ 
18.2. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ  

18.3. Dokument stwierdzający prawo na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 

18.4. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz wszystkich punktów 

sprzedaży paliw z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości 

do 6 km od siedziby Zamawiającego sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ.  

18.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

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

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

18.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

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

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (składane 

zgodnie z pkt 9.3. SIWZ). 

19. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
19.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ppkt 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 wniosku,  
o którym mowa w ppkt 1. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której 
udostępniana jest specyfikacja. 
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19.2. Zmiany w treści SIWZ 
 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na 
stronie. 

2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla 
Wykonawców.  

3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

4) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. 
O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano 
niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest 
specyfikacja.  

 

20. Zebranie Wykonawców 
 
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.  

21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawionych do porozumienia się z 
Wykonawcami. 

21.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

21.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

21.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Kinga Maciejowska – Starszy Specjalista: 
e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl ;  
numer faxu: 33 877 00 45  

21.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

 

22. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty 
 
22.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko 

– Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 4, w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia  18.01.2019 r. do godz.  11:00 

 
22.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański  

 

mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl
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Oferta w postępowaniu na dostawę pn: 
Dostawa  paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego „Eko- Skawa” 

Sp. z o.o. na rok 2019” 
Nie otwierać przed dniem: 18 stycznia 2019 r. godzina 11:30. 

 
 

22.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
22.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich 

dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 22.1. SIWZ. 

 

23. Miejsce i termin otwarcia Ofert 
 
Otwarcie Ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – 
Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański: 

 

dnia  18.01.2019 godz.  11:30 

 

24. Tryb otwarcia Ofert  
24.1. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta 

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

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z 

informacją o terminie jej złożenia. 

24.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

24.3. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

24.4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w 

pierwszej kolejności.  

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

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

24.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny zawartej w ofertach. 

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

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

złożona po terminie. 

25. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
25.1. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 
25.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, musi być podana  

w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje. 
25.3. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący  

wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
25.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować:  

a) Uśrednioną cenę jednostkową poszczególnych produktów obowiązującą w dniu  
16 stycznia 2019 r. na dystrybutorze i pylonie, na  stacji paliw Wykonawcy, 

b) stały rabat cenowy podany w ofercie, który będzie obowiązywał w całym okresie ważności 
umowy i będzie pomniejszał cenę jednostkową brutto paliwa w danym dniu. 

25.5. Wykonawca podaje cenę jednostkową netto i brutto dla 1 l benzyny bezołowiowej i oleju napędowego 
przed i po rabacie – według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

25.6. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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25.7. W przypadku wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert, 
Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować sposób wyliczenia średniej ceny benzyny i oleju 
napędowego 95 z cen obowiązujących we wskazanym dniu na stacjach oraz przedstawienia 
dokumentów, paragonów, rachunków w celu potwierdzenia prawidłowości dokonanych wyliczeń. 

25.8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 
negocjacji w sprawie ceny. 

25.9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości po rabacie brutto wyszczególniona  
w formularzu ofertowym. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte  
w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty 
własne lub koszty wytworzenia. 

25.10. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich, cyframi i słownie. 
25.11. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
25.12. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku  

o podatku od   towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz.535 z późn. zm.). 
25.13. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta,  której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając 
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

26. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Ofert 
 
26.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania;   

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

26.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena”. 
Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%. 
Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

26.3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C). 
W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  Ci

C min

  • Max  (C) 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa 
Cena". 

26.4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 
realizację zamówienia. 

26.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

26.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

26.7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
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27. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
27.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

27.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
27.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

27.4. unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

28. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
28.1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą z zastrzeżeniem pkt 2. 

28.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

28.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez dokonania ich ponownej 
oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

28.4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i  terminie podpisania umowy. 
28.5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.   
 
 

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

 
29.1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji, będącym jej integralną częścią.  
29.2. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji. 

 Cyklicznie, w 2 okresach w miesiącu kalendarzowym (po 15 dniu każdego miesiąca i po ostatnim dniu 

każdego miesiąca), wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie 

zakupione paliwo wymienione w niniejszej specyfikacji. 

 Do każdej z faktur Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje: 

1) data, 

2) rodzaj pobranego towaru, 

3) ilość pobranego towaru, 

4) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy  

 
29.3. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w ppkt. 4, a także nazwiska 

uprawnionych do tankowania kierowców Zamawiającego zostaną przekazane  
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w oddzielnym załączniku do umowy, po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy. Każdy z 
kierowców umieszczonych w wykazie będzie uprawniony do tankowania każdego z pojazdów 
wymienionych w wykazie. 

 

30. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

31. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 

31.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

31.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

31.4. 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. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

31.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp. 

31.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

31.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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. Zgłoszenie przystąpienia 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.  

31.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 
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31.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

31.10. 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. 

31.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 31 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

32. Załączniki 
Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw wykluczenia  
Załącznik nr 3  – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 – wzór wykazu stacji paliw 
Załącznik nr 5 – umowa-projekt 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………… 
 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 
 
Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 
 
Zobowiązania  Wykonawcy 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, według poniższych cen: 

 
Cena za 1 litr 

przed rabatem 
netto 

Cena za 1 litr 
przed rabatem 

brutto* 

Rabat  
w % 

Cena za 1 litr 
po rabacie 

brutto 

Ilość  
w 

litrach 

Wartość 
zamówienia 
po rabacie 
brutto** 

Wartość 
zamówienia 
po rabacie 

netto** 

Benzyna 

bezołowio

wa 95  

  

 

 400   

Olej 

napędowy 
  

 

 30.000   

Razem   

*cena średnia z dnia 16.01.2019 r.= suma różnych cen jaka obowiązywała na stacji paliw (na dystrybutorze i pylonie) 

przynajmniej przez całą 1 godzinę w dniu 16 stycznia 2019 r. dzielona przez ilość różnych cen obowiązujących 

przynajmniej przez całą 1 godzinę w dniu 16.01.2019. Liczona oddzielnie dla poszczególnego paliwa. 

** iloczyn ceny jednostkowej i ilości paliwa. 

 
Po udzieleniu stałego rabatu, proponujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych cen: 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ………………………….................................... 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………. 

 

RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …………………………........................................ 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………............ 
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2. Oświadczamy, że :  
a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od podpisania umowy do 

31.01.2020 r.  
4. Akceptuję warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni, licząc od daty 

dostarczenia faktury Zamawiającemu, za każdy okres rozliczeniowy,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru Umowy. 

5. Niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert. 
6. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ. 
7. W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
8. Składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia. 
9. Oświadczam, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia. 
10. Oświadczam, że powołuję się/ nie powołuję1 się na zdolności techniczne lub zawodowe innych 

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu i podmioty te zrealizują 
następujące dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane: 

l.p. Nazwa dostawy Nazwa firmy podmiotu udostępniającego  

1.   

 
na zasadach określonych w pkt 8.3.5 – 8.3.8 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ. 
 

11. Zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 

1.   

 
12. Zgodnie z pkt 17.17 SIWZ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

 
 
………………….……., dnia ………….……. r.  

 
         ………………….……..........................................…… 

Podpis i pieczęć imienna  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw wykluczenia 
 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………… 
 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 
 
Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 

 

 
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów   
Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

 

Oznaczenie sprawy: ES.ZP.2/2019 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w pkt III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW 

NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez zamawiającego w pkt III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących 

podmiotów: 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia 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 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

4) 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: 

 

Wykaz dokumentów: 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

 

3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY. 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 Pzp. 

 

4. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO 

WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 USTAWY PZP. 

 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 ustawy Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody 

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

3) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności). 
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5. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 

22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-

22 i UST. 5 PKT 1 PZP. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 

Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 i ust. 5 pkt 1 PZP: 

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

6. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 

WYKLUCZENIA. 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.  

1) ………………………………………………………………………………………………..…..... 

2) ………………………………………………………………………………………..…………..... 

 

7. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD 

ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE 

PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ. 

Oświadczam, że: 

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

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

warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji; 

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

      ………………….……..........................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór  
 
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – 
Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

 
ES.ZP.2/2019 

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………… 
 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 
 
Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  

Oświadczam, że na dzień składania ofert, reprezentowany przeze mnie Wykonawca, 

nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej3 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w której skład wchodzą 

następujące podmioty (poniżej należy wpisać nazwę i siedzibę lub załączyć listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej): 

1. ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………..……….…………………………………… 

3. …………………………………………….………….…………….................................................…… 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       …………………..........................................…… 
Podpis i pieczęć imienna  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
3 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu stacji paliw 

 

Zamawiający 
 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………… 
 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 
 
Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 
 
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz wszystkich punktów sprzedaży paliw z 
podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości do 6 km od siedziby 
Zamawiającego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.1. SIWZ. 
 

Lp. Miejsce lokalizacji i godziny otwarcia 
stacji paliw 

Odległość od 
siedziby 

Zamawiającego  

Informacja o 
dysponowaniu 

   dysponuje/ będzie 

dysponował4 

   dysponuje/ będzie 

dysponował5 

 

 
............................dn.......................                         ………………….......................................…… 

Podpis i pieczęć imienna  
upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić 
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          Załącznik nr 5 do SIWZ 
U M O W A  -  projekt   

 
zawarta w dniu  ………………………….  pomiędzy  

Przedsiębiorstwem  Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o .o. z siedzibą w 34-220 Maków 

Podhalański przy ul. 3 Maja 40a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia  

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292335, 

będącym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP: 552-166-57-79, REGON: 120570492, 

reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu ……………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

zwanym dalej Sprzedawcą (Wykonawcą) 

§ 1 

1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający 

zleca a Sprzedawca przyjmuje do wykonania sprzedaż detaliczną oleju napędowego w ilości 30.000 

litrów, benzyny bezołowiowej 95 Pb w ilości 400 litrów,  które odpowiadają wymaganiom jakościowym 

Polskich Norm, przeznaczonych do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Sprzedawcy (Wykonawcy). 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia w punktach  sprzedaży  Sprzedawcy 

w miarę  potrzeb. 

4. Sprzedaż detaliczna będzie realizowana na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów 

do zbiornika, w wybranej stacji Sprzedawcy. 

5. Zamawiający przekaże Sprzedawcy wykaz: 

1) marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w ust. 1, 

2) nazwisk uprawnionych do tankowania kierowców zamawiającego, którzy uprawnieni są do 

tankowania każdego z pojazdów wymienionych w ust. 5 pkt 1,   

6. Tankowanie pojazdów będzie odbywać się w godzinach pracy punktów sprzedaży Sprzedawcy,  

w okresie obowiązywania umowy. 

7. Zakup paliwa w formie bezgotówkowej może być dokonywany przy użyciu kart paliwowych. 

8. Zamawiający przedłoży wniosek/ zmówienie na karty, które zostaną wydane w ciągu 7 roboczych od 

podpisania umowy, lub od przedłożenia wniosku/ zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, 

zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty. 

9. Sprzedawca naliczy opłaty za wydane karty w następującej wysokości: 

a) bezpłatnie za wydanie nowych kart paliwowych do 10 pojazdów max, 
b) 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy, 
c) 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zgubienia, kradzieży, zamiany dotychczasowych danych 

etc.) 
10. Zamawiający będzie dokonywać zakupu paliwa na stacji paliw Sprzedawcy, położonych w odległości 
nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, a w 
przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, na innej stacji paliw 
położonej nie dalej niż 8 km od siedziby Zamawiającego. 

 

§ 2 
Sprzedawca zobowiązuje się do okazania świadectwa jakości benzyny bezołowiowej, oleju napędowego 
na każde żądanie Zamawiającego. 
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§ 3 
1. Strony ustalają cenę jednostkową sprzedaży zgodnie z przyjętą ofertą, tj.: 

1) 1 litr   oleju napędowego – ……….. zł netto + podatek VAT 23 %, 

co daje cenę brutto …….. zł, stały rabat (upust) wynosi  ……….. % 

2) 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 – ………….. zł netto + podatek 

VAT 23 %, co daje cenę brutto ………. zł, stały rabat (upust) wynosi ….. %. 

2. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej Pb95 odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji 

paliw Sprzedawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1) i 2). 

3. Zamawiający zastrzega możliwość: 

1) zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów oraz uprawnionych do tankowania kierowców 

o czym poinformuje pisemnie Sprzedawcę, 

2) zakupienia mniejszych niż podane w § 1 ust.1 ilości paliw. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 

podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest zwiększenie bieżących dostaw 

na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r,. poz. 1579).  

5. Zamawiający zastrzega sobie uzależnienie realizacji zamówienia, w zależności od sukcesywnych 

potrzeb: Umowa będzie obowiązywała w okresie, o którym mowa w § 9. 

 

§ 4 
1. Rozliczenie za zakup paliwa w formie bezgotówkowej (karty paliwowe, dokument WZ) następować 

będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Sprzedawcę po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego. 

2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego. 

3. Sprzedawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 
rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m. in.:  

a. rodzaj paliwa,  
b. numer rejestracyjny pojazdu,  
c. numer karty paliwowej lub dokumentu WZ,  
d. miejscowość i nr stacji paliw,  
e. datę dokonania transakcji,  
f. ilość paliwa,  
g. cenę brutto paliwa,  
h. należny rabat zgodnie ze złożoną ofertą. 

4. Należność Sprzedawcy oparta na wystawionej fakturze,  zostanie przelana  na  jego  konto bankowe 

podane na fakturze w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury Zamawiającemu, za każdy okres 

rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Sprzedawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na 

fakturze. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

7. Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących 

w użytkowaniu Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Wykonawcy – za pomocą kart paliwowych 

Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i 

maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do 

wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako 

potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz 

dowodu wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje 

na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: 

numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, 

numer karty paliwowej. 
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§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % od niezrealizowanej 

części umowy za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

lub, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Sprzedawca. 

b. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy kary umowne w wysokości 10 % od niezrealizowanej części 

wartości umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po jego 

stronie. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Sprzedawcy notę księgową  

(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

4. Wykonawca nie będzie ponosił kar finansowych za brak możliwości tankowania paliwa przez 

Zamawiającego w następujących przypadkach: remontu stacji paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację 

paliw. Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby 

Zamawiającego, w odległości nie większej niż 8 km. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 10 % wartości umowy. Łączna 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej.  

 
§ 6 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 7 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
      w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego, lub   

     rozwiązanie  firmy Sprzedawcy; 

b) zostanie wydane orzeczenie powodujące zajęcie majątku Sprzedawcy, 

c) Sprzedawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie   

     kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Sprzedawca sprzedaje towar o niższych parametrach niż wymagania jakościowe Polskich Norm. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 tygodni od upływu terminu         

      zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru towaru chyba, że odmowa odbioru  

   następuje z przyczyn, o których mowa w § 6; 

c) Zamawiający zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych  

   okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych. 

3. Postanowienia § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru towaru do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty za sprzedany towar. 

 
§ 8 

Umowa obowiązuje od 31.01.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. 
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§ 9 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności umowy.  

§ 10 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd 
powszechny ze względu na miejsce położenia siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 

§ 12 
 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1. kserokopia oferty Wykonawcy, 
2. wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego, 

3. wykaz nazwisk uprawnionych do tankowania kierowców Zamawiającego, którzy uprawnieni są do 

tankowania każdego z pojazdów wymienionych w wykazie określonych w pkt. 2. 

4. Kserokopia wykazu stacji paliw w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 
Sprzedawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

SPRZEDAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór  

 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z 

RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa paliwa płynnego 
dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na 

rok 2019”. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

 
ES.ZP.2/2019 

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne  
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 
34-220 Maków Podhalański 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa  ……………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………… 
 
Nr NIP …………………………………………………………………………………….. 
 
Nr REGON ……………………………………………………………………………….. 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – 

Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”.  
 

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 
       …………………..........................................… 

Podpis i pieczęć imienna  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

……………………………..……., dnia ………….……. r.  

 

 

 
1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



ES.ZP.2/2019   

34 
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów 

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019 

INFOMORACJA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

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

 administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – 

Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański. 

 Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który reprezentuje Administratora w 

kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się za pośrednictwem konta poczty elektronicznej pod adresem: iodo@ekoskawa.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo 

Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański. 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp. 

pn.: „Dostawa pal iwa p łynnego dla pojazdów  Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego 

„Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019”,znak sprawy ES.ZP.2/2019.  

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

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

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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;   

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**; 

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

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

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

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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. 
*** 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. 
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