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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Rzekuń 

ul. Kościuszki 33,

07-411 Rzekuń

NIP-7582141729

Zakład Obsługi Gminy 

ul. Kolonia 1 B

07-411 Rzekuń

 Adres a-mail: zog  @  rzekun  .  net    

ePUAPu: /zog/SkrytkaESP

Godziny urzędowania: wtorek 7:45-17:00, poniedziałek, środa, czwartek 7:45-15:45, piątek 7:30-

14:30, 

telefon: +48 29 643 20 55 fax: +48 29 643 20 35 

www.  rzekun  .pl   /zog/ 

II.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  UDOSTĘPNIANE  BĘDĄ  ZMIANY  I

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SWZ  ORAZ  INNE  DOKUMENTY  ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO

ZWIĄZANE Z  POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zmiany  i  wyjaśnienia  treści

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie

zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. Zamawiający nie przewiduje wyboru

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2. Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:

1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z

późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie

podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może

zażądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),
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3)  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Kody CPV: 09134100-8 – olej napędowy

1.  Zamówienie obejmuje  dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności   5  000 litrów,

należącego do Zamawiającego. Zbiornik znajduje się przy budynku gospodarczym, należącym do

Zakładu Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B w miejscowości Rzekuń. 

Szacunkowa ilość 20 000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN EN 590+A1:2011, z

uwzględnieniem  parametrów  w  okresie  letnim  i  zimowym,  w  zależności  od  warunków

atmosferycznych.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  ceny  jednostkowej  paliwa,  spowodowaną

zmianą  ceny  producenta  wynikającą  z  zapisów  projektu  umowy.  Wymagania  stawiane

Wykonawcy:

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

regulujących sposób transportowania paliwa. 

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

przedstawienia  wraz  z  dostawą aktualnego  świadectwa jakości  paliwa,  poświadczonego  przez

producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być

powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy

lub wydania

c)  Dostawa  oleju  napędowego,  będzie  odbywać  się  sukcesywnie  w  okresie  trwania  umowy.

Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia oleju  napędowego,  maksymalnie w terminie do

4  dni  roboczych  od  otrzymania  zamówienia  od  Zamawiającego.  Wykonawcy  zobowiązani  są

wskazać deklarowany termin dostawy zamówionego paliwa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do

SWZ) – z uwagi na to iż termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający będzie

dokonywał  zamówień  telefonicznie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną  każdorazowo  określając

wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia

zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga

aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:30 -

14:00, każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.

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

ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonania przedmiotu zamówienia. 
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f)  Cysterna do dostarczania paliwa powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny  z  pompą

załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.

 g) Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na

cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument,  który określi  ilość

dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni,

 h) Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz

wydruk z drukarki.

i)  Na  fakturze  umieszczona  będzie  z  wydruku  rzeczywista  ilość  dostarczonego  paliwa  w

temperaturze 15 stopni,

j) W przypadku gdy jakość paliwa dostarczonego do Zamawiającego będzie budziła zastrzeżenia,

Zamawiający  może  dokonać  badania  jego  próbek  w  laboratorium  mającym  uprawnienia  do

wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo jest niezgodne

z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania, żądać wymiany

produktu i pokrycia związanych z tym kosztów, jak również żądać naprawienia w pełnej wysokości

szkody poniesionej w związku dostarczeniem paliwa niewłaściwej jakości. Niezbędnym warunkiem

uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania próbek paliwa jest fakt pobrania

próbki  paliwa  przez  Wykonawcę  do  2  pojemników  na  próbki  do  badania  w  obecności

Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z jednoczesnym opatrzeniem próbki plombą,  tj.

przed zlaniem z cysterny Wykonawcy paliwa do zbiornika Zamawiającego i podpisania przez niego

dokumentu  dostawy  (WZ).  Jedna  próbka  przeznaczona  jest  dla  Wykonawcy,  a  druga  dla

Zamawiającego.  Pojemniki  na  próbki  paliwa  standardowo  przy  każdej  dostawie  ma  posiadać

Wykonawca.

Ilości oleju napędowego są jedynie liczbą szacowaną niezbędną do skalkulowania ceny dostawy.

Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju

napędowego podane w niniejszej SWZ. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem  na miejsce

realizacji  umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji  zadania ponosi we własnym

zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. Umowa będzie podpisana na okres

do 31.12.2022 r. Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie każdorazowo potwierdzana przez

Zamawiającego. Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie do 30 dni od daty

wystawienia prawidłowej faktury.

2.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  treści  SWZ.

Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

V.  OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JEŻELI  DOPUSZCZA  SIĘ  SKŁADANIE  OFERT

CZĘŚCIOWYCH

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2022 r.

VII.  INFORMACJE  O  ŚRODKACH  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ,  PRZY  UŻYCIU

KTÓRYCH  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI,  ORAZ

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, SPORZĄDZANIA,

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

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

odbywa  się  drogą  elektroniczną  przy  użyciu  Miniportalu  dostępnego  pod  adresem:

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

2. Korzystanie z Miniportalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.  Wymagania  techniczne i  organizacyjne wysyłania  i  odbierania korespondencji  elektronicznej

przekazywanej  przy  ich  użyciu,  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  Miniportalu.

Koniecznym jest posiadanie konta i skrzynki na ePuap

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

akceptuje warunki korzystania z Miniportalu

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń

lub  dokumentów,  przekazywanych  w  postępowaniu,  przyjmuje  się  datę  ich  przekazania  na

skrzynkę ePuap Zamawiajacego.

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

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Miniportalu oraz

skrzynki ePuap. Korespondencja przesłana w ten sposób nie może być szyfrowana. We wszelkiej

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się

numerem ogłoszenia (BZP).

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,

email: zog  @  rzekun  .  net  

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń

składane  są  przez  Wykonawcę  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość

składania  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów lub

oświadczeń  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  na  adres  email:   zog  @  rzekun  .  net  .  Sposób

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji

oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
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r., poz. 2452).

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

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2)  spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu  określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  o

zamówieniu i niniejszej SWZ.

 2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art.

112 ust. 2 ustawy pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi aktualną koncesję na

obrót paliwami ciekłymi,

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

stosownych  sytuacjach  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji

finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,

jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostępniających zasoby,

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załączniki do SWZ) udostępniającego zasoby

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie

dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych podmiotów.  Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego

zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby

2)  sposób  i  okres  udostępnienia  Wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca

polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,

kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  dostawy,  których  wskazane  zdolności

dotyczą.

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

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są
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wymagane.  W takim przypadku Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia

dołączają  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  dostawy  wykonają  poszczególni

Wykonawcy.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, i 7 Ustawy pzp.

2. Jeżeli  Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostępniających zasoby

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały

przewidziane względem Wykonawcy.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający

bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

4.  Jeżeli  Wykonawcy  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcy,

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które

zostały przewidziane względem Wykonawcy.

X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1.  Zamawiający  wezwie Wykonawcę,  którego oferta  została  najwyżej  oceniona,  do złożenia  w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia

następujących  podmiotowych  środków  dowodowych  potwierdzających  spełnianie  warunków

udziału w postępowaniu:

1) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi

2)  Podmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia  należy  przekazać

Zamawiającemu  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  dopuszczonych  w  SWZ,  w

zakresie i sposobie określonym w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

grudnia  2020r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań

technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Podmiotowe  środki  dowodowe  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z

tłumaczeniem na język polski.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.08.2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania

oferta  określonego w SWZ,  Zamawiający  przed upływem terminu związania  oferta zwraca się

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.  Przedłużenie  terminu  związania  oferta,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  wymaga  złożenia  przez
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Wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania

oferta.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim,  w  postaci  elektronicznej  w  formacie

danych:  .pdf,  .doc,  .docx,  .rtf,.xps,  .odt  i  opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.  Wykonawca  w  celu  poprawnego  zaszyfrowania  oferty  powinien  mieć  zainstalowane  na

komputerze oprogramowanie oraz aplikacje zgodne z wymogami Miniportalu.

3.  Do  przygotowania  oferty  konieczne  jest  posiadanie  przez  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  podpisu osobistego lub

podpisu zaufanego.

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego

przeniesie  wszystkie  dokumenty  oferty,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,

podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Następnie  z  tego  folderu  Wykonawca  zrobi

folder .zip  (bez nadawania mu haseł  i  bez szyfrowania).  W kolejnym kroku za pośrednictwem

Miniportalu  folder  zawierający  dokumenty  składające  się  na  ofertę  Wykonawcy  zostanie

zaszyfrowany.

5.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia  1993r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1010),  które

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest,  wraz z przekazaniem tych informacji,  wykazać spełnienie

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę

tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia,  będzie  traktowane  przez  Zamawiającego  jako

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej

opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem

osobistym,  a  następnie  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę  skompresować  do  jednego  pliku

archiwum (ZIP).

7.  Do przygotowania  oferty  zaleca się  wykorzystanie Formularza Oferty,  którego wzór  stanowi

Załącznik  nr  1 do SWZ. W przypadku,  gdy Wykonawca nie korzysta z  przygotowanego przez

Zamawiającego  wzoru,  w  treści  oferty  należy  zamieścić  wszystkie  informacje  wymagane  w
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Formularzu Ofertowym.

8. Do oferty należy dołączyć:

8.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

8.2.  Pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

8.3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego

wzór  stanowią  załączniki  nr  2 i  3  do SWZ.  Oświadczenie  stanowi dowód potwierdzający  brak

podstaw wykluczenia,  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  na  dzień  składania  ofert,

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o

którym mowa powyżej - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te

potwierdzają  brak  podstaw wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków udziału  w  postępowaniu  w

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.5.  W  przypadku  polegania  przez  Wykonawcę  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust.

2,  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  -  załączniki  nr  2  i  3  do  SWZ,

potwierdzające 7 brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

8.6.  W  przypadku  Wykonawcy,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.3, także

oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia

tego Podwykonawcy

8.7. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w

formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  w  postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9. Oferta oraz oświadczenia o których mowa w pkt. 8.3 muszą być złożone w oryginale.

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak

składana  oferta  (t.  j.  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym).  Dopuszcza się także złożenie elektronicznej  kopii  (skanu)

pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej,  w  formie  elektronicznego

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej

kwalifikowanym  podpisem,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  mocodawcy.

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
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12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w

wyznaczonym terminie.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.  Wykonawca składa  ofertę,  pod rygorem nieważności,  w formie  elektronicznej  (tj.  w  postaci

elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci  opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną/osoby  upoważnione  do

reprezentowania Wykonawcy.

4.  Jeżeli  w imieniu Wykonawcy działa osoba,  której  umocowanie do jego reprezentowania nie

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca

dołącza do oferty pełnomocnictwo.

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy

pzp, przekazuje się:

1)  w  formie  elektronicznej  (tj.  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym) – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

2)  w  formie  elektronicznej  (tj.  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym – jeżeli oferta została

złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

3)  w  formie  elektronicznej  (tj.  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym – jeżeli oferta została

złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

6. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art.

125 ust.  1 Ustawy pzp,  zostało sporządzone jako dokument w postaci  papierowej i  opatrzone

własnoręcznym  podpisem,  przekazuje  się  cyfrowe  odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w 8

zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania

cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno

potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 Ustawy pzp.

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy
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załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Miniportalu.

9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie.

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia

1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1010  ze  zm.),  które

Wykonawca  zastrzeże  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  przekazane  w

wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wraz  z

przekazaniem  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  wykazać  spełnienie

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie

traktowane  przez  Zamawiającego  jako  bezskuteczne,  ze  względu  na  zaniechanie  przez

Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności

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

11.  Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu  29.07.2022  r.,  o  godz.  11:00.  Decyduje  data  oraz

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem

Głównego Urzędu Miar.

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp.

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

14.  Wykonawca nie  może skutecznie wycofać oferty  ani  wprowadzić  zmian w treści  oferty  po

upływie terminu składania ofert.

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29.07.2022

roku o godz. 12:00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej

prowadzonego  postępowania  Miniportalu  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego  systemu,  która  powoduje  brak  możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje

o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.

2. Cena oferty brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, obejmującą koszt wykonania

całego zakresu zamówienia opisanego w niniejszej SWZ i jej załącznikach.

3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu

zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch

miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej

i równe 5 należy zaokrąglić w górę.

5.  Rozliczenia  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym  będą  dokonywane  w  złotych  polskich

(PLN).

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym

wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o

wartość  podatku  od  towarów  i  usług,  którą  Zamawiający  miałby  rozliczyć  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami.

7. Wyznacznikiem cenowym w zakresie dostawy oleju napędowego dla Zamawiającego są ceny

ustalone przez PKN Orlen lub GRUPA LOTOS. Wykonawca określi zaproponowany upust od ceny

jednego m3 paliwa płynnego w formie upustu określonej kwoty pieniężnej wyrażonej w polskich

złotych  (  np.  30,00  zł/m3).  Upust  określony  przez  Wykonawcę  zostanie  ustalony  na  okres

obowiązywania  umowy  i  nie  będzie  podlegał  zmianie,  a  cena  1  m3  paliwa  płynnego  będzie

każdorazowo pomniejszona o zastosowany przez Wykonawcę upust.

8.  Wyznacznikiem cenowym stosowanym do oceny i  porównania  złożonych ofert  będzie  cena

podana  przez  PKN  Orlen  lub  GRUPA  LOTOS  na  dzień  28.07.2022  r.  pomniejszona  o

zaproponowany przez Wykonawcę upust.

XVII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z  PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Kryterium I Łączna

cena ofertowa brutto – C 60 %

 Kryterium II Termin dostawy – X 40% 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium  Waga [%]  Liczba punktów  Sposób oceny wg wzoru
 Łączna  cena 60% 60         
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ofertowa brutto       Cena najtańszej oferty

C= ------------------------- x 60 

          Cena badanej oferty
Termin
dostawy

40% 40 W  tym  kryterium  liczba  przyznanych  punktów

poszczególnym  Wykonawcom,  przyznawana

będzie  według poniższej  zasady (w zależności

od  złożonego  oświadczenia  Wykonawcy  w

formularzu oferty): 

40  pkt  –  dostawa  zamówionego  paliwa  w

terminie do 2 dni od złożenia zamówienia i mniej

(tj. 1 dzień) 

30  pkt  –  dostawa  zamówionego  paliwa  w

terminie od 3 do 4 dni od złożenia zamówienia

Razem 100% 100
----------------------------------------- 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie

ze  wszystkich  kryteriów.  Ocenę  łączną  oferty  stanowi  suma  punktów  uzyskanych  w  ramach

poszczególnych  kryteriów.  Zamawiający  wyliczy  ocenę  łączą  ocenianych  ofert  na  podstawie

poniższego wzoru:

 E = C + X 

gdzie: E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny, 

C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN, 

X – liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy,

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie

łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru

opisanego w tabeli powyżej.

Brak  wpisu  ceny  lub  wpisanie  wartości  0  w  załączniku  nr  1  formularza  ofertowego  skutkuje

odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy”. 

Zgodnie z SWZ zaoferowany termin dostawy zamówionego paliwa nie może być dłuższy niż 4 dni

od  złożenia  zamówienia.  Wskazanie  terminu  dostawy  nastąpi  w  załączniku  nr  1  formularza

cenowego.

 Brak wpisu terminu dostawy lub wpisanie wartości 0 oraz większej niż 4 dni w załączniku nr 1

Formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

5.  Jeżeli  nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
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wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  ofert

dodatkowych.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO

WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1.  Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia,  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.  Zamawiający  powiadomi  wybranego  Wykonawcę  o  terminie  podpisania  umowy  w  sprawie

zamówienia publicznego.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego

badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych  w  postępowaniu  Wykonawców  oraz  wybrać

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4.  Przed  podpisaniem  umowy  wybrany  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  informacje

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą

reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy

pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp. 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

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

informuję,  że:  1.  administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest  Zakład Obsługi  Gminy w

Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia 1B,07-411 Rzekuń  email zog@rzekun.net,

2.  do kontaktów w sprawie  ochrony danych osobowych został  wyznaczony  inspektor  ochrony

danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO w celu
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związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.  odbiorcami  Pani/Pana  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 2021 r. poz. 1129z późn. zm.), dalej

„ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana 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;

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

dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z

udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.  posiada  Pani/Pan:  −  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych

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

osobowych;  −  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 uzna

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

9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII.  Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia

publicznego na takich warunkach, jak projekt umowy stanowiący Załącznik do niniejszego SWZ.

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  w

przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy.

XXIII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

 Zamawiający  nie  wymaga  przedstawienia  przedmiotowych  środków  dowodowych  XXIV.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do

komunikowania się z Wykonawcami są: - Krystian Zalewski , zog  @  rzekun  .  net  
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XXV. Informacje dodatkowe

1.  Zamówienie  nie  jest  podzielone  na  części.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert

częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214

6.  Zamawiający  nie  przewiduje  i  nie  wymaga złożenia  oferty  po odbyciu  wizji  lokalnej  lub  po

sprawdzeniu dokumentów o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji

elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Załączniki do SWZ: 

1. Wzór – formularz oferty.

2. Wzór – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.

3. Wzór – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Wzór – zobowiązanie podmiotu.

5. Wzór – projekt umowy
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