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„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul.  Łukasiewicza 8 19-300 Ełk, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert 

w przetargu  nieograniczonym. 

 

    SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Znak sprawy: MZK/ZP/01/2022 

  

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o. o. w Ełku 

ul. Łukasiewicza 8  

19-300 Ełk 

tel. 87/732 67 00,  

NIP 848 177 55 74     REGON 280183012 

strona internetowa: www.mzk.elk.pl          adres e-mail: kontakt@mzk.elk.pl  

Skrzynka podawcza w ePUAP: /elkmzk/SkrytkaESP 

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest: https://mzk.elk.pl/przetargi/ 

oraz na portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

      

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  równej lub 

większej od kwot o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Wspólny 

Słownik Zamówień według kodu: 

Olej napędowy   - CPV 09.13.41.00 

Olej opałowy lekki      -         CPV 09.13.51.00   

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu Zamawiającego w Ełku przy 

ul. Łukasiewicza 8, oleju napędowego odpowiedniego dla danej pory roku w ilości 

szacunkowej 550.000 litrów w skali roku (1.650.000 litrów w okresie obowiązywania 

umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z  Polską Normą PN-EN-

590  oraz oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 50.000 litrów w skali roku (150.000 

litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe 

zgodne z  Polską Normą  PNC-96024.  

Wielkości zamówienia  mogą ulec zmianie  w zależności od rzeczywistych potrzeb 

zamawiającego.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawa oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne 

z  Polską Normą PN-EN-590 w zależności od temperatury otoczenia (okresu). Parametry 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  9 października 2015 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 

r., poz. 1680). 

     

http://www.mzk.elk.pl/
mailto:kontakt@mzk.elk.pl
https://mzk.elk.pl/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2.  Dostawa oleju opałowego lekkiego  spełniającego co najmniej parametry jakościowe 

       zgodne z  Polską Normą  PNC-96024. 

3.   Obowiązki Wykonawcy: 

  1) sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy i olej opałowy lekki 

 dostarczany do zbiorników Zamawiającego mieszczących się w Ełku przy ulicy 

 Łukasiewicza 8 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni powszednie (paliwo musi posiadać przy 

każdej dostawie aktualny atest/świadectwo jakości), 

  2) dostawy  paliw  będą  realizowane  transportem  zorganizowanym  przez 

  Wykonawcę na jego  koszt i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb 

  Zamawiającego, 

  3)  szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy  paliw : 

        - olej napędowy maksymalnie do  5.000 litrów, 

        - olej opałowy lekki maksymalnie do 2.000 litrów, 

   4) umożliwienie zatankowania w sytuacjach awaryjnych pojazdów Zamawiającego na 

   swojej stacji, odległej od miejsca dostaw nie dalej niż 5 km, 

   5)  posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

        

4.  Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia:  

      01.06.2022 r.   

5.  Termin zakończenia wykonania zamówienia:  

      31.05.2025 r. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający zrezygnował z podziału na części ze względów ekonomicznych oraz 

organizacyjnych. 

 

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają niżej wymienione warunki: 

 

1.   Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem  

      i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, a w szczególności: 

   1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 

3 zamówienia oleju napędowego oraz opałowego na łączną wartość minimum 3.000.000 

zł (słownie: trzy miliony złotych) netto. (Załącznik nr 8  wykaz  co najmniej 3  dostaw), 

   2)  dysponują autocysternami (Załącznik nr 9 wykaz autocystern). 

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

      a w szczególności:  

   1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 2.500.000 zł 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

   2) posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

        prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia na kwotę 

        gwarancyjną minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

4. Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą 

      specyfikacją. 

5. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw i przewozu paliw płynnych 

      autocysternami po drogach publicznych. 
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Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 

dostarczonych na wezwanie przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

 

UWAGA. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie 

dostarczą na wezwanie żądanych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą 

rozpatrywane. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

 

 

VI.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O  

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz 

spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy 

współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania lub zamawiającym. 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
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b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę ww. czynności, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których wyżej mowa nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy 

Pzp.  

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia. 

3. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy, który wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 

ust. 3 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy, który wykonawca 

polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty. 

5. Zamawiający w tym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 139 ustawy, 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, chyba że 

zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków 

dowodowych.   
7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia z postępowania, 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 konsumentow, 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 – 

którego wzór stanowi (załącznik nr 4) 

2) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp – którego wzor stanowi (załącznik nr 6) 
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8. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, obejmują: 

    1) kopia koncesji na obrót paliwami płynnymi wydana na podstawie Ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.); 

    2) polisę lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000zł (słownie: milion złotych), 

    3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,   

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w kwocie 2.500.000zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert, 

    4) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, oleju napędowego oraz opałowego o łącznej wartości  

minimum 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) netto. (załącznik nr 8), 

     5) wykaz  autocystern z dystrybutorem i legalizacją licznika min. 4 szt. (załącznik nr 9). 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

11. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji 

lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie 

takich informacji lub dokumentów. 

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, w szczególności 

dokumentów składanych w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza RP, zastosowanie mają w szczególności przepisy: 

1) 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 

2) 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 zamówienia publicznego lub konkursie. 1 Podmiotowe 

środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym wykonawca 

przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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IX. 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. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym z 

wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , 

poczty elektronicznej kontakt@mzk.elk.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

Identyfikator w ePUAP: elkmzk 

/elkmzk/SkrytkaESP 

Nazwa podmiotu w ePUAP: "Miejski Zakład Komunikacji" Spółka z o.o. 

4. 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. 

5. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności w 

postępowaniu są umieszczane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl . 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji użytkowania 

systemu https://miniportal.uzp.gov.pl dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-

zamowienia2/miniportal oraz regulaminie ePUAP, 

7. Korespondencja w postępowaniu i realizacja umowy prowadzona jest w języku polskim. 

Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150MB. 

9. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:kontakt@mzk.elk.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz 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 (Dz. U. poz. 2415). 

11. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. 

12.Wykonawca nie szyfruje korespondencji przesyłanej za pomocą Formularza do 

komunikacji. 

13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i 

wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. MZK/ZP/01/2022. 

14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email kontakt@mzk.elk.pl (z 

wyłączeniem składania ofert). 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wyznacza Pana Michała 

Kwiatkowskiego tel. 87 732 67 02 , e-mail m.kwiatkowski@mzk.elk.pl  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania  

ofert tj. do dnia 08.06.2022 roku. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

mailto:kontakt@mzk.elk.pl
mailto:m.kwiatkowski@mzk.elk.pl
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oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i musi zostać złożona elektronicznie i 

podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem (rekomendowany format danych 

doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania do oferty należy dołączyć odpis lub informację z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa 

osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, o których 

mowa w pkt. 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. 

5. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania 

pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje 

mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe 

odwzorowanie nie może być poświadczone przez umocowanego. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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). 

7. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) w postaci 

elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP). 

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

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego 

Wykonawcę więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. 
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11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze 

zmianami) również mogą złożyć tylko jedną ofertę chyba, że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, ustanawiają oni pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

wraz z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie 

/zgodnie zobowiązującymi przepisami/ wiadomości niezbędnych do przygotowania 

dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. 

15. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

16. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z złożonych dokumentów, zamawiający może żądać od 

wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty 

musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych 

przez Wykonawcę. 

17. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w 

art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

18. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 17, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 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 zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 
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2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 

2022 roku do godz. 9:00. 

3. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania, 

przygotowanego wcześniej i spakowanego do formatu np.: zip, .7, z katalogu plików 

(formularz oferty + wymagane załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się 

odpowiednio nazwane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

wymagane dokumenty (pliki). Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z 

ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę 

wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed 

czynnością jej zaszyfrowania. UWAGA: Podpis złożony jedynie na „formularzu do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" o treści „PODPISZ i WYŚLIJ” jest 

jedynie funkcjonalnością systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać 

wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis 

złożony jedynie na w/w formularzu nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za 

jego pomocą oferty wykonawcy. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 Pzp. Oferta, a 

nie formularz elektroniczny za pośrednictwem, którego jest przekazywana, musi zostać 

opatrzona właściwym podpisem (przed zaszyfrowaniem) tj. kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia 

Urzędu Zamówień Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezypodpisac-oferte-

w-postaci-elektronicznej.pdf   

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkowania systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

regulaminami korzystania z ePUAP oraz Miniportalu. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail oraz adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

8. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym a 

następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

11. W pliku/folderze przesyłanym przez miniPortal powinny znajdować się: 

1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) - załącznik nr 1 do SWZ; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ); w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich; 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa: 

a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby 

(załącznik nr 6 do SWZ), 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezypodpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezypodpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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b) zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca 

(załącznik nr 5 do SWZ), 

4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli dotyczy; 

5) odpis z KRS, CEIDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentacji (z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 12); 

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone 

jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane 

jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej z 

zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela; 

7) wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy. 

8) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wzór JEDZ stanowi (Załącznik nr 2 do SWZ). 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2022 roku o godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 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. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Zamawiający wymaga, aby cena ofertowa zawierała wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym VAT), 

zysku oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub 

większa od 5 to zaokrągla się ją w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 to 

pozostawia się ją bez zmian. 

3. Wykonawca określi ostateczną cenę netto, brutto i podatek VAT za 1 litr oleju 

napędowego i za 1 litr oleju opałowego lekkiego, wymienionego w pkt. IV niniejszej 
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specyfikacji, dostarczonego do zbiorników MZK w temperaturze referencyjnej + 15°C 

oraz umieści ją w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 

uwzględniając stałą marżę/upust w złotych, która pozostanie bez zmian w trakcie 

trwania umowy w stosunku do cen producenta ogłoszonych na stronach internetowych 

koncernu paliwowego Orlen: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw . 

Cena określona w formularzu oferty jest ostateczna i nie podlega zmianie i negocjacjom 

w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia. Ceny muszą być wyrażone w 

złotych i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

    Sposób obliczenia ceny: 

     1) Dla  oleju napędowego 

         Oferowana cena netto 1 litra oleju napędowego winna zawierać łącznie cenę oleju    

napędowego  wraz z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego i ustalana 

być wg niżej ustalonych zasad:  

         - Podstawą sporządzenia oferty jest upust (lub marża) wyrażony w % w stosunku do  

ceny netto 1000 l oleju napędowego w temperaturze 15 ºC publikowanej przez PKN 

ORLEN w Internecie  https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw  na 

dzień 01.03.2022 r.  

 

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

umowy. 

 

        Przykład ustalania ceny 1 litra oleju napędowego na dzień  01.03.2022 r. i na dzień  

realizacji  każdej dostawy cząstkowej: 

        Cena 1 litra oleju napędowego: cena publikowana przez PKN ORLEN w Internecie 

https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw na dzień 01.03.2022 r. i na 

każdy dzień realizacji dostawy cząstkowej zamówienia bez podatku VAT w 

temperaturze referencyjnej +15ºC – (minus) procentowo rozliczony upust      ( lub +  

marża) od ceny : (dzielone) 1000 l. 

 

                                                                 + marża(cena 1000l  x % marży) 

Cena 1l. =  cena 1000 l – upust (cena 1000l  x  % upustu) 

                                               1000 l 

 

     UWAGA! 

     Jeżeli w dniu 01.03.2022 r. lub w dniu realizacji dostawy cząstkowej, w Internecie nie 

opublikowano cen paliw w/w producenta, do obliczeń należy przyjąć ostatnie, 

publikowane bezpośrednio przed tymi datami w Internecie ceny paliw tego producenta. 

 

   2)Dla oleju opałowego lekkiego – informacje i sposób obliczania analogicznie, jak wyżej 

                                                        

4. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie 

wszystkich wyjaśnień, modyfikacji do SWZ. 

6. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
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towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

W ofercie wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

 

XVI. SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %)  

2. Do porównania będzie brana oferowana cena całego zamówienia tzn.: 

 

W  = C of. bad. ON . x 1.650.000 + C of. bad. OO . x 150.000 

,gdzie 

W -   cena całego zamówienia do porównania 

C of. bad. ON .-  cena 1 litra oleju napędowego oferty badanej 

C of. bad. OO .-  cena 1 litra oleju opałowego lekkiego oferty badanej 

 

W postępowaniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tzn. oferta z najniższą 

ceną całego zamówienia do porównania W . Porównania, oceny oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej Zamawiający dokona wyłącznie spośród ofert, które są zgodne 

w kwestii sposobu ich sporządzenia, a także oferowanego przedmiotu i warunków 

realizacji zamówienia ze wszystkimi wymaganiami zawartym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Kryterium: cena 100% 

                                                          

                                                               Cena brutto oferty najtańszej x waga 100% 

 A(liczba otrzymanych punktów) =                     Cena brutto oferty badanej 

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 

100 punktów. 

Wszystkie ceny w formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do jednego 

grosza. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ  

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

1. Przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, w 

której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiający 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami (jeśli dotyczy). 

2. Przedłożenia dokument/y osoby/ób reprezentującej/ych wykonawcę (przy podpisywaniu 

umowy), potwierdzający/e ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 

wydana na podst. Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 

poz. 48 z późn. zm.), 

4. Nieprzedłożenie dokumentów, wskazanych w pkt 1-3 zamawiający potraktuje jako 

uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy. 

 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w 

projekcie umowy (załącznik nr 7). 

2. Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM. 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w 

wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy). 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz.299). 

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w 

formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na 

Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Dokument wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki 

zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może 

zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 

dokumentu gwarancyjnego do wystawcy. 

6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku: PKO I 

ODDZIAŁ W EŁKU, 37 1020 4724 0000 3202 0047 2191. Uwaga: Na poleceniu 

przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na 

DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 

DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O. O. W EŁKU”. 

7.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w 

sposób przewidziany dla oferty. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-

4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana; 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO 

WNIESIENIA. 

 

Zamawiający  nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

 

1. Wykonawcy, a także 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp; 

3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko 

przedstawiciela(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

4. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

6. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7.Terminy na wniesienie odwołania: 

8.Odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a). 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

11. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego 

 

 

 

XXII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU 

POSTĘPOWANIA 

 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

2.  Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. 

 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i 

informacji, 

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w godzinach 

urzędowania od 9.00-13.00. 

 

XXIII. 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 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 96/46/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 Miejski Zakład Komunikacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 8, 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa 

oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Spółka z o. o., 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

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

2019 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

5) 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;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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; 

8) 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.  

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

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

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
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innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

Załączniki do specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy  

2. Formularz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp 

6. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na 

podstawie art. 125 ust. 1 

7. Projekt umowy 

8. Wykaz dostaw 

9. Wykaz autocystern 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu MZK Spółka z o.o. 

                                                                   Zbigniew Chojnowski                                         
                                                                              (podpis Zamawiającego) 
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