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ZK.271.1.2020   
   

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

DLA  ZAMÓWIENIA  PROWADZONEGO  W  TRYBIE  PRZETARGU    
NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT 

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8   
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

Nazwa zamówienia:   
 

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb Zakładu Komunalnego  
w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie 

 

INFORMACJE OGÓLNE :   
   
1.  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy   

   z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  zwanej 
dalej „ustawą”.   
 
 
2. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione              

w niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.   
 
 

3. Od  wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich   

instrukcji i warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.     
 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:   Zakład Komunalny w 

Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06- 445 Strzegowo.   
 
 
Strzegowo dnia  27.01.2020 r.     
         

 

    Z A T W I E R D Z A M:   
 
     /-/ Jerzy Brzeziński   
 
 p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego    
            w Strzegowie    
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.   
Zakład Komunalny w Strzegowie 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32   
 tel. 23 6794004 wew. 20 fax. 23 6794085, 23 6794047   
 http://www.strzegowo.pl   
e-mail: zk@strzegowo.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600  REGON: 
130378440   
 

II. Tryb udzielania zamówienia.   
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej 
dalej „ustawą PZP”.   
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.    

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach  
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.    
Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie  przetargowe w ramach wspólnego   

zamówienia przeprowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 Prawo zamówień publicznych. Zakład   

Komunalny w Strzegowie  jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego   

na rzecz Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie. Po 
rozstrzygnięciu niniejszego postępowania o udzielnie zamówienie  publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego z wyłonionym Wykonawcą zostaną zawarte  dwie umowy: jedna 
na potrzeby  Zakładu Komunalnego w Strzegowie na sukcesywne dostawy oleju  napędowego 
w ilości maksymalnej  30m3 i oleju opałowego w ilości maksymalnej 10 m3, druga na potrzeby 
Urzędu Gminy w Strzegowie na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 5m3. Obie 
umowy będą zawierały prawa opcji.   
 

III. Opis przedmiotu zamówienia.   
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego i oleju opałowego  
lekkiego do celów grzewczych w okresie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.,  
 
Podział na części: 
 1/ Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb Zakładu Komunalnego   
     w Strzegowie,  
  2/ Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Strzegowie. 
 
 
 W zakresie części 1 
                 
1/ Ilości z uwzględnieniem prawa opcji:   
olej napędowy – maksymalnie 30 m3,   
olej opałowy lekki do celów grzewczych – maksymalnie 10 m3,    
 
W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego   

zamówienia zastosowane zostanie prawo opcji. 
 
Z szacunkowej ilości 30 m3 oleju napędowego gwarantowany zakup wyniesie 18  m3, natomiast 
pozostałą ilość tj. do 12 m3 Zamawiający zakupi w zależności od bieżących  potrzeb 
wynikających ze zużycia oleju napędowego. Z szacunkowej ilości 10 m3 oleju   
opałowego gwarantowany zakup dla wyniesie 7 m3,   natomiast pozostałą ilość tj. 3 m3 Zakład 
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Komunalny w Strzegowie zakupi w zależności od  bieżących potrzeb wynikających ze zużycia 
oleju opałowego.  
      Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.              
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania   

częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  z tego tytułu.    
 
2/ Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w Strzegowie                    

w godz. 8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do   
nalewania do zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju.   

Zamawiający dysponuje zbiornikiem na olej napędowy o pojemności 5 tys. litrów oraz   
zbiornikiem na olej opałowy o pojemności 5 tys. litrów (wspólny zbiornik Zakładu   
Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie). Koszty transportu pokrywa   

Wykonawca. Jednostkowe dostawy oleju napędowego odbywać się będą w ilości szacunkowej 
około 3000 litrów, 1 do 2  razy w miesiącu. 
Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych   

od dnia otrzymania do godz. 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie, faksem lub emailem   

przez Zamawiającego, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym. 
Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta   

paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa. 
 
3/ Do dostaw oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie wymagań 
jakościowych dla  paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) oraz wymagania normy 
PN-EN 590.  
Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania   
jakościowe określone w normie PN-C 96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie 
oleju opałowego lekkiego gatunku L-1. 
 
4/ Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych                     

w temperaturze rzeczywistej – ilość oleju określona na fakturze musi być zgodna ze   

wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie.   
 
5/ Rodzaj zamówienia – dostawa   
 
6/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV)    
    09134100-8 olej napędowy,    
    09135100-5 olej opałowy   
 
W zakresie części 2 
                 
1/ Ilości z uwzględnieniem prawa opcji:   
olej opałowy lekki do celów grzewczych – maksymalnie 5 m3,   
 
W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego   

zamówienia zastosowane zostanie prawo opcji. 
 
Z szacunkowej ilości 3m3 oleju  opałowego gwarantowany zakup wyniesie 3 m3, natomiast   
pozostałą ilość tj.  2 m3 Urząd Gminy w Strzegowie zakupi w zależności od bieżących   
potrzeb wynikających ze zużycia oleju opałowego.   
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.              
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W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania   

częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  z tego tytułu.    
 
2/ Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w Strzegowie                    

w godz. 8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do   
nalewania do zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju.   

Zamawiający dysponuje z biornikiem na olej opałowy o pojemności 5 tys. litrów 
(wspólny zbiornik Zakładu  Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie). 
Koszty transportu pokrywa  Wykonawca. 
 
Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych   

od dnia otrzymania do godz. 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie, faksem lub emailem   

przez Zamawiającego, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym. 
Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta   

paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa. 
 
3/ Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania   
jakościowe określone w normie PN-C 96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie 
oleju opałowego lekkiego gatunku L-1. 
 
4/ Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych                     

w temperaturze rzeczywistej – ilość oleju określona na fakturze musi być zgodna ze   

wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie.   
 
5/ Rodzaj zamówienia – dostawa   
 
6/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV)    
    09135100-5 olej opałowy   
 
 
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.    
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 
 

V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

VI. Oferty wariantowe.   
Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.   
 

VII. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa.   
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej.   
 

VIII. Termin wykonania zamówienia   
Termin wykonania zamówienia dla części 1 i części 2: od dnia podpisania umowy do 
31.12.2020r.     
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IX. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia   
tych warunków.   

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

1) nie podlegają wykluczeniu;   
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   
 
 W zakresie części nr 1 i częśći nr 2 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  
wynika to z odrębnych przepisów.    
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada 
aktualnie obowiązującą koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót 
paliwami ciekłymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) 
Informacje dodatkowe: brak   
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.    
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe: brak   
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.    
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym   
zakresie.   
Informacje dodatkowe: brak   
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada   

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych   

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ   
na realizację zamówienia.   
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w  stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,   
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub   
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim   
stosunków prawnych.   
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 
IX.  ust. 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:   
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni   

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami   

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do   

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności   
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na   
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,   

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24   

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.   
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli   
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są   
wymagane.   
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X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.   
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają   
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp ustawy Pzp. 
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 
398, 685, 1544 i 1629); 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2-8 
ustawy PZP. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24  ust. 7 
ustawy Pzp. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

 
XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w  postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   
 
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy   

Pzp. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert   

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w   

postępowaniu (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą   
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia   

warunki udziału w postępowaniu.   
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,   
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z   
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie dotyczące   
spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik Nr 2 do SIWZ) składa tylko   

wykonawca, który będzie potwierdzał spełnienie warunku udziału w postępowaniu.   
3. Zamawiającego żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części   
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw   

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w   

oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.   
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje się  na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach  w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.   
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych  na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:   
1) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na   
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25   
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:   
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu   

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   
Polskiej, zamiast odpisu wymienionego w lit. a) 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  - wystawiony nie wcześniej niż 6   
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do   

udziału w postępowaniu,   

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których   

mowa w ust. 1 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie   
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub   

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed   

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub   

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy   

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do   

udziału w postępowaniu.   

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,   
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym   

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,   

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego   
dokumentu.   

 

2) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 
na  wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25  ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:   
 

Dla części nr 1 i części nr 2 
a) aktualnie obowiązującą koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na  
obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z  
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.)   
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,   
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o   
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa   
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w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może   
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia   

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.    

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 
do  SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art.  25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia   

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą   
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,   
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia   
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie   
postępowania.   
 

 

XII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części   
zamówienia podwykonawcom.   
1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca   

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której   

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.   
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby   

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu   

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany   
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca   

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby   

zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub  usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawi  oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub 
dokumenty  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.    
4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy   
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                     
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                     
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.   
 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do  
porozumiewania się z Wykonawcami.   
1. Komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między 

zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 
2188 ze zm.)  osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) w szczególności poprzez pocztę elektroniczną 
ug@strzegowo.pl 

 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
5. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Leszek Malinowski, pok. nr 17 tel. 23 6794004 wew. 20. 
 
XIV. Wymagania dotyczące wadium.   
Wadium nie jest wymagane.    
 

XV. Termin związania ofertą   
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.   
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia   
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko   
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do   
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie   

dłuższy jednak niż 60 dni.   
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym   

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem   
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu   
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek   
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego   

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – jeżeli wadium było wymagane.   
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty   

wadium – jeżeli wadium było wymagane.   
 

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty   
1. Na każdą z części zamówienia, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez 

jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty na każdą z części postępowania lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.  

2. 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. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 
5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

SIWZ. 
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia      
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

9. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania      
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w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; 
oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć 
oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię.  

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisującej ofertę. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

12.Do oferty Wykonawca, poza dokumentami wskazanymi w punkcie XI SIWZ załącza:  
     a) formularz oferty, 
     b) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),  
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 
 

„Zakład Komunalny w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo   
Oferta w postępowaniu na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb 
Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie  
NIE OTWIERAĆ przed dniem 05.02.2020 roku, godz. 13:15”.    
 

14. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

     przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
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otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

21. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   
1. Oferty należy składać w  Zakładzie Komunalnym w Strzegowie (budynek Urzędu Gminy 
w  Strzegowie ) pok. nr 17 w terminie do dnia  05.02.2020 r. do godz. 1300.   
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina   
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   
3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej,  zostaną zwrócone wykonawcy, zgodnie z art. 
84  ust. 2 ustawy.    
4. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 05.02.2020 r. o godz. 1315  w pokoju Nr 9 w siedzibie   
zamawiającego tj. w Zakładzie Komunalnym w Strzegowie 06-445 Strzegowo, ul. Plac   

Wolności 32.   
5. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.   
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4   
ustawy PZP.    
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.strzegowo.pl    
informacje dotyczące:   
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;   
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;   
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w   
ofertach.   
 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.   
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyframi i   

słownie  (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), z wyodrębnieniem należnego   
podatku VAT    
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                
z wykonaniem zamówienia.   
3. Cena może być tylko jedna.   
4. Ceny jednostkowe każdego rodzaju paliwa przy każdorazowej dostawie zostaną ustalone  
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przez Wykonawcę w następujący sposób:   
 

Cd = Co  x  W / 1000   
 
Cd – cena jednostkowa  netto zł/litr paliwa danego rodzaju   
 

Co – cena jednostkowa netto zł/m3  paliwa danego rodzaju (zaoferowana w przetargu)    
W – wskaźnik zmiany ceny   
 
            X + Y          A + B   
W =  -----------  :  ------------   
               2                  2   
X – hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: oleju napędowego    
ekodiesel, oleju napędowego grzewczego eksterm plus  obowiązująca w PKN ORLEN   
w dniu dostawy,    
Y - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: oleju napędowego       
EURODIESEL, oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED obowiązująca w   
Grupie  LOTOS S.A.  w dniu dostawy,    
A - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio:    
      oleju napędowego ekodiesel - ……….. zł..   
      oleju napędowego grzewczego Eksterm Plus - ………… zł.    
      obowiązująca w PKN ORLEN   w dniu ogłoszenia przetargu (27.01.2020 r.)    
B - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio:    
     oleju napędowego  EURODIESEL  - ………… zł,    
     oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED - ………… zł.   
     obowiązująca w Grupie  LOTOS S.A. w dniu ogłoszenia przetargu (27.01.2020 r.)           
 
XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla części nr 1 i części nr 2.   
1. Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na   podstawie   

analizy dokumentów złożonych w ofertach.   
2. Członkowie Komisji Przetargowej ocenią poszczególne oferty kierując się  kryterium :   
 

Cena   -  100 %   
 
3. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100  punktów. Pozostałe   
proporcjonalnie mniej, według formuły:   
                                                       cena najniższa   
          punktacja badanej oferty =  -----------------------      x 100     
                                                        cena badanej oferty   
 
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako    

    najkorzystniejsza (najtańsza) w oparciu o podane kryterium.   
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.   
6. Zamawiający poprawia w ofercie:   

1) oczywiste omyłki pisarskie,   
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    

    dokonanych poprawek,   
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków   

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty   
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze   

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców,   
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.   

 

8. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż  zaoferowane w złożonych ofertach.          
 
XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w   
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.    
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 
to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.   
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o  udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia   

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony   
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania   

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu   

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji   
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez   

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.   
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.   
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.   
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla  się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą  przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.   
 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 

XXII. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.    
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do SIWZ 
–  załącznik nr 5a i 5b. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy 
projektu  umowy.   
 

 
XXIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
o  udzielenie zamówienia.   
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu   

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez   

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w   

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach   

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.   
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również   
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.   



14 

 

   
   
XXIV. Postanowienia końcowe   
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 
informacje  składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia  publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.   
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia  się od chwili ich otwarcia.   
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  
publicznych oraz Kodeks Cywilny.   
 
Załączniki do SIWZ :   
Załącznik nr 1 – druk formularza oferty dla części nr 1 i części nr 2,    
Załącznik nr 2 – druk oświadczenia dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu,    
Załącznik nr 3 – druk oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania,  
Załącznik nr 4 – druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej,                               
                            grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23,   
Załącznik nr 5a – projekt umowy dla części nr 1,   
Załącznik nr 5b – projekt umowy dla części nr 2.   
 
 
 
Podpisy komisji przetargowej: 

przewodniczący      -  Krzysztof Adamczyk     - ........................... 

sekretarz                  - Wojciech Klimkiewicz  - ............................ 

członek                    - Leszek Malinowski         - …………….…………. 

 


