
ZP. 3410/1/POM/21

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA: TRYB PODSTAWOWY
(bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1)

,,Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.w 2022 roku"

Przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.  Składanie  ofert  następuje  za  pośrednictwem  mini  portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl

ROZDZIAŁ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o.
siedziba:             ul. Bierzewicka 32,    09-500 Gostynin
adres do korespondencji:    ul. 18 Stycznia 36,     09-500 Gostynin 

REGON:                          146364996
NIP:                                   9710721848
Nr KRS                                                                        0000436958
Tel. Zamawiającego:                          (24) 235 32-02 
Adres poczty elektronicznej e-mail:                           biuro@pomgostynin.pl
Adres skrytki zamawiającego na platformie ePUAP:  /POMGOSTYNIN/domyslna 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://www.pomgostynin.pl (w zakładce:
przetargi)  https://miniportal.uzp.gov.pl.
Na powyżej wskazanej stronie internetowej udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  z postępowaniem
o udzielenie zamówienia.
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ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym.
W postępowaniu  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września 2019 r.  –  Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji na podstawie
art. 275  pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz.
1129 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
3) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4) Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3
ustawy Pzp.
5) Zgodnie z art. 310 pkt 1  ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego  postępowania  jeżeli  środki,  które  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie całości zamówienia lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9)  Zamawiający  nie  zastrzega  możliwości  ubiegania się  o  udzielenie  zamówienia  wyłącznie
przez wykonawców, o kórych mowa w art. 94 Pzp.
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11) Zamawiający nie wymaga i  nie dopuszcza składania ofert  wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.
12) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
13) Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2.
14) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych dla pojazdów  będących
w  dyspozycji  Zamawiającego.  Przedmiot  zamówienia  będzie  odbierany  przez  Zamawiającego
sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa
do zbiornika, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej  w odległości nie większej niż 5 km od
siedziby  Zamawiającego,  liczonej  najkrótszą  drogą  publiczną.   Paliwo  będące  przedmiotem
zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
prawa.

Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Olej napędowy (ON) do silników wysokoprężnych spełniający warunki normy PN EN590 oraz
aktualnej  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o  systemie  monitorowania i  kontrolowania  jakości
paliw, aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz.1680 ze zm.).
– w ilości 35 000 litrów.

Stacja  paliw  spełnia  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21
listopada 2005r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw  płynnych,  rurociągi  przesyłowe  dalekosiężne  służące  do  transportu  ropy  naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 1853 ze zm.). 

Ilości zamawianego  przez  Zamawiającego  paliwa  mogą  różnić  się  od  wskazanych  w  w/w
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zestawieniu,  stanowiącym  jedynie  orientacyjną  podstawę  wyceny  i  mogą  ulec  zmianom
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliwa nie może być –
w  przypadku  mniejszych  zapotrzebowań  Zamawiającego,  podstawą  roszczeń  ze  strony
Wykonawcy.
Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutorów Wykonawcy całodobowo
przez wszystkie dni tygodnia.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  realizowania  dostaw paliwa w formie  bezgotówkowej  przy
użyciu  kart  paliwowych.  Wydanie  przez  Wykonacę  kart  paliwowych  upoważnionym  przez
Zamawiającego osobom będzie bezpłatne.

Cena za zakupione paliwo będzie naliczana według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na
stacji  paliw  Wykonawcy,  pomniejszona  o zadeklarowany w ofercie  upust  cenowy niezmienny
przez cały okres obowiązywania umowy.

Dla potrzeb składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym
średnią  cenę  brutto  1  l  paliwa  obliczoną  przez  Zamawiającego  na  podstawie  cen  paliw
obowiązujących w dniu  30.11.2021 r. na 4 stacjach paliw z terenu Gostynina i okolic tj. dla
oleju napędowego 6,09   zł   brutto.

Rozliczenia  finansowe za  pobrane  w danym miesiącu  paliwo,  będą  następowały na  podstawie
prawidłowo wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  VAT w miesięcznych  okresach,  zgodnie  z
miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego,   potwierdzonej
dokumentem  Wydania  Zewnętrznego  (WZ)  lub  innego  dowodu,  zawierającym  wszystkie
informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.

Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100-8  Olej napędowy

Postanowienia ogólne: 
W przypadku gdy w okresie  realizacji  zamówienia,  z  przyczyn obiektywnych,  niezależnych od
Zamawiającego  (np.  z  powodu  znacznego  zwiększenia  ilości  zużycia  paliw  w  porównaniu
z  szacunkami  przyjętymi  przed  zawarciem umowy)  wystąpi  konieczność  zamówienia  większej
ilości  paliw,  powyżej  wartości  wskazanych  określonych  w  SWZ,  dopuszcza  się  zmianę
i zamówienie większej ilości paliw, jednakże nie więcej niż do 10% ogólnej ilości zamawianego
paliwa (prawo opcji).  Termin wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia  (w przypadku jego
uruchomienia): w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego
(w  tym  finansowego)  Zamawiającego  zaciąganego  w  momencie  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
Powyżej  określony  zakres  objęty  prawem  opcji  (zakres  opcjonalny  zamówienia)  przewidziany
zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego.
Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji
zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być
realizowane przez  Zamawiającego  częściowo w okresie  realizacji  zamówienia  –  na  warunkach
określonych w umowie. 
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ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

ROZDZIAŁ 5. PODWYKONAWSTWO 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2.Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych
części zamówienia. 
3.Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcom,
Wykonawca  wskazał  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  oraz  podał  (o  ile  są  mu  wiadome  na  tym  etapie)  nazwy  (firmy)  tych
podwykonawców.  Zamawiajacy  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia
podwykonawcom  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  podmiotowe  środki
dowodowe w zakresie braku podstaw wykluczenia dotyczące podwykonawców 

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach  określonych  w SWZ,  oraz  spełniają  określone  przez  Zamawiającego  warunki  udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a.  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 
b.  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

Zamawiający  oceni  spełnienie  powyższych  warunków  na  podstawie  przedstawionych  przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie „spełnia / nie spełnia”. 
 

ROZDZIAŁ 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp.;

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

a)  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
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karnego,  lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z  dnia  15 czerwca 2012 r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769),
 
g)  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  o  których  mowa  w  art.  296-307  Kodeksu  karnego,
przestępstwo oszustwa,  o  którym mowa w art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  -  lub za  odpowiedni  czyn  zabroniony określony  w przepisach  prawa
obcego; 

2)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano za  przestępstwo,  o  którym mowa
w pkt 1;

3)  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję  administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  jeżeli  zamawiający  może stwierdzić,  na podstawie  wiarygodnych przesłanek,  że wykonawca
zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,
w szczególności jeżeli  należąc do tej  samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;

6)  jeżeli,  w przypadkach,  o  których  mowa w art.  85 ust.  1,  doszło  do zakłócenia  konkurencji
wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy
z  wykonawcą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  16  lutego  2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 10 Pzp., tj.:
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a)  w stosunku do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami  zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;
 
c) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

3.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

ROZDZIAŁ 8.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI  SĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE
ŚRODKI DOWODOWE)
1.Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  elektronicznym  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 7 do SWZ) – wymagania dotyczące podpisania
dokumentu elektronicznego wg. pkt 1.

Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy,
np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one
dostępne  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 

2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust.
1 ustawy PZP (załącznik nr 1 do SWZ),
3)  oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu składane  na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2 do SWZ),

Pozostałe dokumenty dołączane do oferty (jeżeli dotyczą): 
4) Zobowiązanie innego podmiotu (załącznikanr 4 do SWZ);
5)  Pełnomocnictwo osoby lub  osób  podpisujących  ofertę  –  jeżeli  uprawnienie  do  podpisu  nie
wynika  bezpośrednio  z  załączonych  dokumentów.  W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej
pełnomocnictwo udzielone liderowi;
6) Oświadczenie z  art.  117 ust.  4  Pzp  – Wykonawcy wspólnie  ubiegającego się  o  udzielenie
zamówienia – (załącznik nr 3 do SWZ);
7) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  (załącznik
nr 1a do SWZ),
8) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału
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w postępowaniu (załącznik nr 2a do SWZ).

3.Informacje  zawarte  w  oświadczeniach,  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4.Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia
w wyznaczonym terminie,  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  środków
dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

5.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z  2020 r.  poz.  1076 i  1086), z  innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
(załącznik nr 5 do SWZ);
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

6.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym mowa jest  w  ust.  2  pkt  1  (tj.  odpis  lub  informacja  z
Krajowego Rejestru Sądowego,  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego  właściwego  rejestru),  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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7.Jeżeli  w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania,  nie  wydaje się
dokumentów,  o  których  mowa  wyżej,  zastępuje  się  je  w  całości  lub  części  dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
8.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1)  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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2)  podmiotowym środkiem dowodowym jest  oświadczenie,  którego  treść  odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
9.Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  które
zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich  prawidłowość
i aktualność. 
10.W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  Pzp  lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  i  dokumentów
składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają  w  szczególności  przepisy
rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Pracy  i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 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
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zamówienia publicznego lub konkursie. 
1)  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  inne  dokumenty  lub  dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na
zasadach  określonych  w  art.  118  ustawy  lub  podwykonawcy  niebędącego  podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż  wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot
udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  jako  dokument  elektroniczny,  przekazuje  się  ten
dokument.
2)  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  inne  dokumenty,  lub  dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako  dokument  w  postaci  papierowej,  przekazuje  się  cyfrowe  odwzorowanie  tego  dokumentu
opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym,  poświadczającym zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci
papierowej.
3)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,
o którym mowa w ppkt 2, dokonuje w przypadku:
a)  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających  umocowanie  do
reprezentowania 
– odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
b)  innych  dokumentów  -  odpowiednio  wykonawca  lub  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
4)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,
o którym mowa w ppkt 2, może dokonać również notariusz.
5)  Przez  cyfrowe odwzorowanie,  o  którym mowa w ppkt  2–4 oraz ppkt  7-9,  należy rozumieć
dokument  elektroniczny  będący  kopią  elektroniczną  treści  zapisanej  w  postaci  papierowej,
umożliwiający  zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez  konieczności  bezpośredniego
dostępu do oryginału.
6) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki  dowodowe,
dokumenty,  niewystawione  przez  upoważnione  podmioty,  oraz  pełnomocnictwo  przekazuje  się
w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
7) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117  ust.  4  ustawy,  oraz zobowiązanie  podmiotu udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie  tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  poświadczającym  zgodność  cyfrowego  odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
8)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,
o którym mowa w ppkt. 7, dokonuje w przypadku:
a)  podmiotowych  środków  dowodowych  –  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 
b) pełnomocnictwa – mocodawca. 
9)  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,
o którym mowa w ppkt 7 , może dokonać również notariusz.
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10)  W  przypadku  przekazywania  w  postępowaniu  dokumentu  elektronicznego  w  formacie
poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dokumenty
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  jest
równoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich  dokumentów  zawartych  w  tym  pliku  odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ROZDZIAŁ 9 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach
technicznych  lub  zawodowych  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2.W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na
zdolnościach  podmiotów udostępniających  zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają  świadczenie  do
realizacji którego te zdolności są wymagane. 
3.Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów udostępniających  zasoby,
składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu 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.  Wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  4  do  SWZ.
4.Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające  zasoby
zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego
podmiotu  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym
przez Zamawiającego zastąpił  ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
7.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1a i
2a do SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem
dokumentów określonych w Rozdziale 8 SWZ. 

ROZDZIAŁ 10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 
1.Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku
Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału
w  zakresie,  w  jakim  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu. 
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3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
do SWZ. 
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

ROZDZIAŁ 11. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI  TEJ  UMOWY
1.Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 
2.Strony,  poza  możliwością  zmiany  zawartej  Umowy  na  podstawie  art.  455  Pzp,  przewidują
również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć: 
a) zmiany przepisów prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
akcyzy; 
b) zmiany rodzaju i ilości pojazdów oraz osób upoważnionych do odbioru  
c)zmiany przepisów prawa wpływających na sposób spełniania świadczenia 
d)zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny producenta 
3.Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  zgody  obu  stron  oraz  pisemnego  aneksu
podpisanego przez strony, z wyjątkiem zmiany cen producenta. 

ROZDZIAŁ 12 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  Z  WYKONAWCAMI
1.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl;  ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal  (Elektroniczna
Skrzynka Podawcza Zamawiającego /POMGOSTYNIN/domyslna);  poczty elektronicznej email:
biuro@pomgostynin.pl 
2.  Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  odbywa  się  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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. 2020 poz. 2452).
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP  ma  dostęp  do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  korespondencji  elektronicznej
przy  ich  użyciu,  opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu  oraz  Regulaminie
ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w nim oraz zobowiązuje się korzystając
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6.  Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem dedykowanych  formularzy  do
złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi 150MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
8.Identyfikator  postępowania  dla  danego  postępowania  dostępny  jest  na  liście  wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 
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9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11.  W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawcy  powinni  posługiwać  się
numerem przedmiotowego postępowania.
12.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem o  wyjaśnienie  treści  SWZ.
13.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert. 
14.Jeżeli  Zamawiający nie udzieli  wyjaśnień w terminie,  o  którym mowa w ust.  13,  przedłuża
termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych
Wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego  przygotowania  i  złożenia  ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści  SWZ nie wpłynął w terminie,  o którym mowa
w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert. 
15.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

ROZDZIAŁ 13 WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  KOMUNIKOWANIA  SIĘ
Z WYKONAWCAMI 
1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Alina Szmydt (w sprawach związanych z procedurą) tel. 24 235 32 02; 
2.Zgodnie z art.  20 ust.  1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,  z  zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych  w ustawie  prowadzi  się  pisemnie,  przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w języku polskim.

ROZDZIAŁ 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą  określonego  w SWZ,  Zamawiający  przed  upływem terminu  związania  ofertą  zwraca  się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3.Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2  wymaga  złożenia  przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ 15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1.Ofertę,  oświadczenia o  których  mowa w art.  125 ust.  1  Pzp,  podmiotowe środki  dowodowe,
pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  w  postaci
elektronicznej w szczególności w  jednym z następujących formatów przesłania danych: pdf., doc.,
docx.,  rtf.,  odt.,  xps.  i  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym przez  osobę/osoby  upoważnioną  do  reprezentowania
Wykonawcy. 
2. Sposób złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkowania dostępnej na
miniPortalu.
3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
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powinien być czytelny. 
4.Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu.
W  formularzu  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePuap,  na  którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
5.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę  zostaną odrzucone. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty dla których Zamawiający
określił wzory w formie załączników do SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
6.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu,  zawierają informację stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je
wydzielone i odpowiednio oznaczone w odrębnym pliku. 
7.Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności
z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  Zamawiający  nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 16 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
1.  Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym,  podpisem  osobistym  lub  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
2.Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do
zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  dostępny  jest  dla  wykonawców  na  miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. 
3.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  do dnia  09.12.2021 r.  do
godz. 10.00. 
4.Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania  „Informację o  kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia”.
5.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Przedsiębiorstwie Oczyszczania  Miasta  w  Gostyninie  Sp.  zo.o.,
ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin w dniu 09.12.2021 r. o godz. 11.00. 
6.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
7.W przypadku awarii  systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie,  co
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie, określonym w pkt. 4, otwarcie
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
8.Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert  udostępni na stronie internetowej  prowadzonego
postępowania  załącznik  „Informacja  z  otwarcia  ofert”  informacje  dotyczące:  nazw  albo  imion
i  nazwisk  oraz  siedzib  lub  miejsca  prowadzonej  działalności  bądź  miejsca  zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ 17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 7
do specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta musi zawierać cenę jednostkową dla paliwa wraz z upustem niezmiennym przez cały okres
obowiązywania umowy.
W  związku  z  tym  ceny  jednostkowe  muszą  obejmować  wszystkie  koszty  z  uwzględnieniem
wszelkich  narzutów  oraz  wszystkich  opłat  i  podatków  (także  podatku  od  towarów  i  usług)
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i ewentualnych upustów.
Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie
ceny.
Cena  musi  być  podana  w  złotych  polskich  cyfrowo,  z  zaokrągleniem  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.
Cena  jaką  Zamawiający  zapłaci  za  każdą  dostawę  paliwa  wynikać  będzie  z  ilości  faktycznie
dostarczonego paliwa pomnożonej przez cenę obowiązującą  na stacji paliw Wykonawcy w dniu
tankowania i  pomniejszoną o wysokość upustu – określonego w formularzu ofertowym. 
Podstawą ustalenia ceny oferty wg wzoru określonego w formularzu ofertowym jest wpisanie
przez  Wykonawcę  średniej  ceny  brutto  1  litra  oleju  napędowego  ON  obliczonej  przez
Zamawiającego na podstawie cen paliw  obowiązujących w dniu  30.11.2021 r. na 4 stacjach
paliw z terenu Gostynina i okolic tj. dla oleju napędowego 6,09   zł   brutto.

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
cena – 60 %
termin płatności faktury – 40 %

Sposób oceniania ofert:
1) w kryterium cena – najwyższą liczbę punktów (maks. 60) otrzyma oferta tego Wykonawcy, 
który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, a każda następna 
oferta odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

(Cn : Co) x 60 = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena,

gdzie:
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert cenowych,
Co – cena brutto ocenianej oferty,

2) w kryterium termin płatności faktury – rozpatrywany będzie termin wskazany przez
Wykonawcę w formularzu oferty w jakim Zamawiający dokona zapłaty za faktury.
Najkrótszy możliwy termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) 
– 14 dni. Najdłuższy możliwy termin płatności uwzględniony do oceny przez Zamawiającego to 
30 dni. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu 
płatności Zamawiający uzna, że termin płatności został uznany na 14 dni. Termin płatności należy
podać  w  dniach.  Zgodnie  z  poniższym  schematem  Wykonawca  może  zaproponować  termin
w jednym z trzech podanych wariantów.

Zamawiający w kryterium termin płatności faktur przyzna punkty w następujący sposób:
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14 dni 0 punktów

21 dni 20 punktów

30 dni 40 punktów

Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta 
za  poszczególne  kryteria.  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglanie  wyników  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.

C + G = Op

gdzie:
C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (maks. 60 pkt)
G – liczba punktów otrzymana w kryterium termin płatności (maks. 40 pkt)
Op –  ocena  punktowa oferty  wynikającą  ze  zsumowania  ilości  punktów,  jakie  otrzyma

oferta za poszczególne kryteria.

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie oceny 
zostaną wpisane do protokołu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów.

ROZDZIAŁ  20.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 Pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty,  jeżeli  zawiadomienie zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa pkt. 1 jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 
3.Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu terminie podpisania umowy. 
4.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ. 
5.Przed  podpisaniem  umowy  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia
przedstawią  Zamawiającemu  umowę  regulującą  współpracę tych  Wykonawców.  Wykonawcy
wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie umowy. 
6.Jeżeli 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  albo  unieważnić
postępowanie. 
7.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające  ich umocowanie  do zawarcia umowy,  o ile  umocowanie to  nie  będzie wynikać
z dokumentów załączonych do ofert 
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ROZDZIAŁ 21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 22. ŚRODKI OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  lub  nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego
przepisów ustawy p.z.p. 
2.Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów  zamówienia  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców. 
3.Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie  czynności  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  do której  Zamawiający  był
obowiązany na podstawie ustawy;
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. 
5.Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  SWZ  na  stronie
internetowej. 
6.Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji  o czynności  Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  1).
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności  można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9.W  postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,  jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych". 
11.Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem. 
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 
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ROZDZIAŁ 23. KLAUZULA INFORMACYJNA 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”, Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta 
w Gostyninie Sp. z o. o., ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin,  reprezentowane przez Agnieszkę
Korytkowską - Prezes Zarządu
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta 
w Gostyninie Sp. z o. o. jest Pan Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy,  a  podstawą  prawną  ich  przetwarzania  jest  obowiązek  prawny  stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 
4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie  może skutkować zmianą
wyniku postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego ani  zmianą postanowień umowy w
zakresie  niezgodnym z  ustawą  PZP  oraz  nie  może naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego
załączników); 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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,  a  także  nie  ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
- 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. 
2. Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z
art.  14 RODO względem osób fizycznych,  których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w

16



związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy
biorącego udział  w postępowaniu,  chyba że ma zastosowanie  co najmniej  jedno z wyłączeń,  o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia w postępowaniu –          
w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 1a- Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – 
w trybie art. 125 ust. 5 ustawy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -       
w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 
Załącznik 2a – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału     
w postępowaniu w trybie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się          
o udzielenie zamówienia; 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy; 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy część 1 zamówienia; 
Załącznik nr 7 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania 

Na oryginale podpis

Data, 30.11.2021 r.      

Z A T W I E R D Z A M:

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
Bolesław Justyński 
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